
 

 

 

 

São Paulo, 22 de março de 2020. 

Prezados pais e/ou responsáveis, 

ORIENTAÇÕES SOBRE ROTEIRO DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DO MATERNAL AO 5.º ANO 

Estamos em meio à 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: 

https://campograndesp.educacaoadventista.org.br/, todas as sextas-feiras. Serão enviados também os links 

por e-mail e nas redes sociais do Colégio. Será necessário retirar no Colégio os materiais escolares (livros e 

cadernos) que não estão com os alunos, para a realização destas atividades. Mantenha seu cadastro de e-

mail e celulares atualizados na secretaria. 

As dúvidas que surgirem durante a realização dos roteiros podem ser esclarecidas pelos e-mails: 

suelen.nogueira@ucb.org.br ou rebeca.oliveira@ucb.org.br  e WhatsApp do Colégio (11 2344-0900). É 

importante relembrar que responderemos o mais rápido possível, nem sempre imediatamente. 

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

 

1. DATA: O roteiro terá a periodicidade semanal (postado no site toda sexta-feira para semana 
seguinte; 

2. TURMAS: Identificação das turmas que utilizarão aquele roteiro; 
3. DISCIPLINA: Identificação da disciplina ou matéria; 
4. OBJETO DO CONHECIMENTO: Conteúdo que será estudado, neste caso não é o título do capítulo 

do livro e sim o assunto que será desenvolvido; 
5. ATIVIDADES: Descrição da atividade a ser desenvolvida pelo aluno; 
6. PROCEDIMENTOS: Roteiro de como e onde (caderno, livro etc.) a atividade deve ser 

desenvolvida; 
7. INSTRUMENTOS AVALIATIVOS: Explicação de quais passos serão avaliados através desta 

atividade; 
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8. CRITÉRIOS AVALIATIVOS: Definição dos critérios que serão utilizados na avaliação desta 
atividade. 

 

Em casa será preciso uma atenção especial ao horário de estudo e ritmo de realização das atividades. 

É importante que os alunos desempenhem as atividades sozinhos, mas precisarão de orientação e supervisão 

dos adultos para que ser organizem e concentrem nas tarefas. Segue algumas dicas importantes: 

 Separe um local silencioso, bem ventilado e iluminado para o estudo. De preferência em uma 

mesa ou escrivaninha. Evite as distrações de TV, celulares, movimento de outras crianças e 

animais. Escolha um local onde o aluno possa se concentrar. 

 Estabeleça uma rotina, com horários definidos para estudo todos os dias. O aluno não virá para 

escola, mas isso não significa que estar de férias. É importante fazer pequenas pausas a cada 30 

minutos, para dar uma volta, ir ao banheiro ou beber água. Nesta pausa não permita que se 

distraia com outras atividades (Tv, brinquedos, videogame...).  

 Determine, com seu filho, as prioridades e metas de cada dia, de forma que o estudo fique 

equilibrado e seja distribuído durante toda semana. 

 Cuide com a qualidade das respostas. Alguns alunos respondem qualquer coisa só para terminar 

rápido a tarefa e não leem o texto ou enunciados, nem argumentam sobre o assunto. É 

importante que as respostam sejam coerentes e completas (considerando sempre a idade/série 

da criança). 

 Não dê as respostas, incentive-os a pensar! Os alunos das séries iniciais precisam que um adulto 

acompanhe a tarefa (até o 2º ano e em alguns casos 3º ano), leia os enunciados e explique. À 

medida que crescem já conseguem fazer sozinhos, mas é preciso conferir, verificar e ajudá-los a 

fazer sempre seu melhor. 

 Mesmo com o afastamento social, é importante manter atividades físicas, horário de sono e 

alimentação saudável, isso contribui para o fortalecimento do organismo como um todo. Não 

permita que seu(sua) filho(a) fique demasiadamente em jogos eletrônicos, videogame ou 

assistindo TV, nem que troque o dia pela noite. Mantenha a rotina equilibrada. 

Na volta às aulas o calendário de avaliações e trabalhos será reorganizado e as atividades recolhidas 

e corrigidas. Agora, mais do que nunca, precisamos trabalhar em parceria para promover uma aprendizagem 

significativa, diminuindo os prejuízos de estar longe da escola. 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 – Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 


