DOCUMENTO ORIENTADOR DE ROTEIRO DE ESTUDOS
A DISTÂNCIA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

Ferraz de Vasconcelos, 20 de março de 2020.

Prezados (as) pais e/ou responsáveis.

Considerando a suspensão das aulas de acordo com o Decreto 6.174/20 nas escolas da
rede municipal de Ferraz de Vasconcelos a Secretaria Municipal de Educação, preocupada com o
processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes da Educação Básica,
sugerimos algumas atividades a serem realizadas em casa com o auxílio e direcionamento de
todos.
EDUCAÇÃO INFANTIL
Para os bebês e crianças pequenas, as famílias podem procurar manter uma rotina estável
sem muitas variações, como: hora do sono, hora da alimentação (estabelecer horários), hora da
higiene (escovar os dentes, desfralde, utilização do banheiro, lavar as mãos), promovendo
segurança e autoconfiança no retorno ao ambiente escolar.
Crianças de 0 a 3 anos
●
●
●

Estimular a alimentação
Proporcionar a hora do descanso;
Oportunizar momentos de brincadeiras que estimulem os movimentos e a comunicação.
Crianças de 4 a 5 anos

Quanto à linguagem escrita, é o adulto quem mostra às crianças o significado dos livros. O
objetivo é ampliar o repertório das crianças e ajudá-las a organizar melhor o pensamento.
● Leituras diversificadas e contação de histórias;
● Roda de conversa em família;
● Atividade de culinária;
● Desenhos livres;
● Estimule a escrita do nome;
● Assista filmes e desenhos educativos.
ANOS INICIAIS - 1.º AO 5.º ANO
●
●
●
●
●

Leituras diversificadas;
Revisar conteúdos dados anteriormente;
Atividades para recorte e colagem utilizando letras, palavras ou ilustrações;
Atividades de pesquisa com temas da atualidade;
Jogos, brincadeiras e desenhos;

●
●
●

Atividades de Matemática com jogos e brincadeiras;
Explorar as ideias de operações básicas em Matemática utilizando adição, subtração,
multiplicação e divisão.
Assista filmes e desenhos educativos.
ANOS FINAIS E EJA

● Seja disciplinado, estabeleça uma rotina de estudos;
● Crie um roteiro, revise todo o material que você já teve acesso na escola, cadernos
antigos, livros podem ser grandes aliados neste momento;
● Pesquise assuntos novos que irão contribuir para o seu aprendizado. Seja curioso!
● Leia, leia muito!
● Divida o tempo por componente curricular (Língua Portuguesa, Matemática, História,
Ciências, Arte, Geografia, Inglês e Educação Física);
● Em relação aos conteúdos mais teóricos, registre as principais ideias, faça fichamentos.
Ler é importante, mas as anotações escritas também ajudam;
● Controle os acessos às redes sociais, não se distraia no celular;
● Diante da atual situação, pesquise sobre as “Fake News”, crie sua opinião a respeito
desta temática e suas formas de disseminação;
● Assista bons filmes;
● Seja criativo, crie suas próprias táticas de estudos, você consegue!
Quando você voltar para a escola, trará muitas informações, muitas dúvidas e críticas e
com seu professor e amigos da turma, poderão debater, esclarecer e sistematizar todo o seu
aprendizado.
Considerando o momento de extrema fragilidade é importante que se disseminem
sentimentos de empatia e reciprocidade, na qual a colaboração de todos possa prevalecer.

