
 

 

 

                                                                                                                                                    
  

São Paulo, 06 de abril de 2020. 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  

Como já é de conhecimento de todos, estamos disponibilizando os Roteiros de Estudos semanalmente, que 

equivalem ao período de aulas em nosso Colégio, seguindo nossa Matriz Curricular e respeitando todas as normas 

solicitadas.  

Nosso objetivo é garantir o desenvolvimento contínuo da aprendizagem, com êxito acadêmico, sem prejudicar 

nossos alunos. Sendo assim, como já orientamos anteriormente, estamos disponibilizando novamente o Roteiro de 

Estudos desta semana de 06 a 09 de abril. (Por gentileza, note que não teremos atividades no dia 10/04 devido ao 

Feriado de Páscoa).  

 

Abaixo seguem algumas orientações de estudos para os alunos: 

 

Orientações de estudos para o aluno: 
Estabeleça um horário diário para o estudo, pode ser o mesmo período em que você, aluno(a), estaria no colégio. 

Siga cuidadosamente o roteiro; não tem como errar! Cada atividade pode ser desenvolvida durante o período 
entre 30 a 45min. 

O aluno que seguir as orientações do roteiro à risca não terá problemas na execução das tarefas, pois estamos 
dando todas as orientações necessárias e a Professora fará contato via telefone para sanar qualquer dúvida.  
 

Assista a todos os vídeos e abra todos os links sugeridos no “Roteiro de Estudos”, assim não ficará com dúvidas. 
Caso ainda persista alguma dúvida, seu professor(a) estará disponível para ajudá-lo no período. Sendo assim, o E-
mail de cada professor está disponível no roteiro para quaisquer problemas.    
 

Evite, o quanto possível, estudar à noite. Procure dormir cedo e tente manter a rotina que já tinha quando 
frequentava as aulas no colégio.  

 

Após terminar cada tarefa, levante e faça um breve alongamento, respire fundo e retorne às atividades. É indicada 
uma pausa de 5 minutos para cada 30 minutos de estudos. 
 

 

No período de volta às aulas presencialmente, como já falamos anteriormente, daremos sequência aos 

estudos que foram realizados em casa, tirando as dúvidas e reforçando os conteúdos que forem necessários, bem 

como retomada dos mesmos e recuperação paralela, caso algum aluno necessite.  

Neste momento de crise, precisamos trabalhar juntos, em parceria, para promover uma aprendizagem 

significativa. A escola, juntamente com todos os professores e toda equipe educacional, trabalham incessantemente 

para planejar e organizar o estudo à distância da melhor forma possível.  

Pedimos aos pais e responsáveis que fiquem atentos às orientações enviadas pelos canais de comunicação do 

Colégio; isso fará toda a diferença neste momento ímpar.  

 As dúvidas e dificuldades que surgirem podem ser enviadas, das 8h às 17h, pelos e-mails da equipe pedagógica 

suelen.nogueira@ucb.org.br, rebeca.oliveira@ucb.rg.br  ou pelo WhatsApp do Colégio:  2344-0900, iremos respondê-

los o mais breve possível. 

Desde já agradecemos por seu apoio e parceria. 

 

 

Atenciosamente,  

Equipe Educacional Adventista 

ASSOCIAÇÃO PAULISTANA  
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