
 
 

 

 

 

 

São Paulo, 22 de março de 2020. 

Prezados Pais e/Responsáveis, 

ORIENTAÇÕES SOBRE ROTEIRO DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II  

Estamos em meio a uma crise mundial e o mais importante agora é cuidarmos da nossa saúde e de 

nossos filhos. Oramos para que Deus use de misericórdia e logo possamos voltar com segurança, às 

atividades normais. Nas próximas semanas, enquanto durar o período de suspensão de aulas, o Colégio 

estará disponibilizando um ROTEIRO DE ESTUDOS, com o objetivo de continuar o progresso acadêmico em 

casa. 

O ROTEIRO DE ESTUDOS será semanal e estará disponível em nosso site todas às sextas-feiras 

(https://campograndesp.educacaoadventista.org.br/). Serão enviados também os links por e-mail e nas 

redes sociais do Colégio. Para que as informações cheguem até os senhores. 

As dúvidas que surgirem durante a realização dos roteiros podem ser esclarecidas, em horário 

comercial, pelos e-mails: suelen.nogueira@ucb.org.br ou rebeca.oliveira@ucb.org.br e WhatsApp do 

Colégio: (11 2344-0900). É importante ressaltar que responderemos o mais rápido possível.  

Segue o modelo do Roteiro de Estudos e as explicações de cada item: 

 

 

 

 

 

1. TURMAS: Identificação das turmas que utilizarão aquele roteiro; 
2. SEMANA: O roteiro terá a periodicidade semanal (postado no site toda sexta-feira para semana 

seguinte);  
3. DISCIPLINA: Identificação da disciplina ou matéria; 
4. DATA DE ENVIO: Data em que o roteiro será enviado para o aluno;  
5. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Descrição da atividade a ser desenvolvida pelo aluno; 
6. CRITÉRIOS AVALIATIVOS: Definição dos critérios que serão utilizados na avaliação desta 

atividade. 
7. REFERÊNCIAS: Local onde o conteúdo está localizado; 
8. DATA DA ENTREGA: Data em que o aluno deverá devolver a atividade solicitada através do e-mail 

corporativo do professor ou canais indicados.  
9. COMO A ATIVIDADE DEVERÁ SER ENVIADA: Especificação exata por onde o aluno deverá 

encaminhar a atividade.  
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Especialmente agora, nosso aluno deve praticar o hábito do estudo diário com autonomia. Será 

preciso uma atenção especial ao horário de estudo e ritmo de realização das atividades. Os alunos do Ensino 

Médio, tem condições de desempenharem suas atividades acadêmicas por si mesmos. Contudo, os alunos 

do Ensino Fundamental II, em especial o 6º ano precisarão de orientação e supervisão de um adulto, para 

garantir organização e concentração nas tarefas. Segue algumas dicas importantes: 

 

Onde estudar?   

 
 Estude em um lugar silencioso, livre de ruídos e trânsito de pessoas. - O melhor lugar para o 

estudo é a mesa ou escrivaninha. O local deve ser bem iluminado. 
 

1. Como organizar seu estudo?   
 

 Estabeleça um horário diário para o estudo (pode ser o mesmo período em que o aluno 
estaria no colégio;  

 Planeje cuidadosamente o que vai estudar no dia e siga seu plano. O conteúdo já virá com a 
data da aula que ocorreria no colégio ou com a sequência semanal de aulas;  

 Assista todos os vídeos sugeridos no “roteiro de estudos”;  
 Evite, quanto possível, estudar à noite;  
 Após terminar cada tarefa, levantar, fazer um alongamento, respirar fundo e retomar as 

atividades. 
 

3. Siga o passo a passo estabelecido pelo professor, podendo ainda:  
 

 Ler e sublinhar as ideias principais;  
 Fazer leitura em voz alta, com a dicção e entonação correta;  
 Resumir os textos lidos; - Fazer pesquisas em vários livros, jornais, revistas, etc.;  
 Fazer esquemas, gráficos e desenhos;  
 Elaborar fichário com os resumos feitos;  
 Elaborar questionários e responder para si mesmo; 

 
4. Mantenha hábitos saudáveis.  

Na volta às aulas, daremos sequência ao estudo realizado em casa, tirando as dúvidas e reforçando 

os conteúdos que forem necessários. Agora, mais do que nunca, precisamos trabalhar em parceria para 

promover uma aprendizagem significativa. 

 Estamos trabalhando para organizar e orientar o estudo à distância. Fique sempre ligado em nossas 

orientações e site.  

Desde já agradecemos vosso apoio e atenção e nos colocamos a disposição para esclarecimentos, 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional – 6° ano ao 9° ano. 


