


 

  A escola reforça a orientação

para que pais e responsáveis

organizem uma rotina de

estudos com seus filhos para

manter eficácia e equilíbrio no

aprendizado.

Não estamos em período de férias!



MANTENHA CUIDADO COM SUA HIGIENE:
 

   Atenção aluno! Cuidados redobrados com sua

higiene pessoal e nos aparelhos eletrônicos como

ceululares e tablets. Faça limpeza nos objetos de uso

pessoal que usará para estudar como mochilas e

estojos. 



 

 A  importância de mantermos
uma rotina de estudos nunca
foi  tão necessária .  
 

A lunos que frequentam a
escola estão habituados com
rotinas e cronogramas.  Sigam
as orientações do portal  da
escola e misture revisão do
conteúdo e prática.  
 

**Famílias :  É necessário que a
família combine um
cronograma e depois
estabeleça um momento para
rever as atividades realizadas.  

CRIE UMA ROTINA

DE ESTUDO



MEU AMBIENTE DE ESTUDOS:

 

   O local de estudo que o aluno irá realizar as

tarefas escolares deverá ser o mais apropriado

possível. 

   Priorize um local com mesa, cadeira,

iluminação adequada e pouca interferência

externa. Estimule seu filho a estudar sentado

assim como já ocorre na sala de aula.



COMO VOU ESTUDAR?

 

   Lembre-se que para f ixar sua

aprendizagem é necessário que

você faça as  at ividades

fornecidas pelos professores e

organize o que aprendeu

fazendo resumos,  usando

esquemas,  grifando palavras

importantes ,  etc .

** Leia e pratique. 



FAÇA USO DA TECNOLOGIA COM
MODERAÇÃO:

 

   Limite o tempo que você, aluno, ficará na frente
dos aparelhos eletrônicos neste período de
isolamento social .  O uso intenso e sem controle de
tempo pode causar danos na sua aprendizagem
atual e futura.  
** Famílias:  Mantenham controle e façam
combinações precisas sobre o tempo e o horário de
uso das tecnologias como lazer.



REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DOMICILIARES:

 

   As atividades enviadas pela escola tem como

objetivo garantir o processo de aprendizagem e

os dias letivos. Para que isto ocorra alertamos

os pais e responsáveis sobre a importância de

acompanhar os estudos do aluno.

** O aprendizado dele depende de sua postura:

auxilie mas não faça por ele. 



 

   Ass im como ocorre  na sala  de

aula  o  incent ivo é  importante

para manter  o  a luno motivado a

prosseguir  na  real ização dos

estudos  domici l iares .  

 

  E logie  sempre que perceber

empenho  para  real izar  as

at iv idades  ou que este ja

cumprindo a  rot ina de  estudos

que vocês  planejaram.  

APOIO E INCENTIVO:



Façam uso das redes sociais para

auxiliar nos estudos domiciliares;

Utilizem as dicas dos professores para

desenvolver melhor seu aprendizado;

 Não precisa estudar sozinho todos os

dias. Você vai sentir falta de interagir

com colegas e amigos. Use as redes

para estudar virtualmente e rever quem

faz falta na sua rotina. 

 

1.

2.

3.

ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL II:



 Converse claramente sobre o vírus. Escolha um

momento adquado para esclarecer as dúvidas e

falar sobre a necessidade de isolamento para

proteção da vida.

 Dificuldade para realizar as atividades: Os pais e

responsáveis devem estar ciente que é um

processo novo para todos e principalmente para

as crianças. Auxilie nos desafios, estimule nas

atividades enviadas, ampare nas tarefas mas não

faça por ela. 

 

1.

2.

ALUNOS DO ENSINO

FUNDAMENTAL I E RESPONSÁVEIS:

** Façam uso da Árvore de Livros disponível pela escola;

** Há páginas no Youtube que disponibilizam contação de histórias.


