
 
 

 

                                                                                                                                                    
 

 

São Paulo, 29 de março de 2020. 

Prezados Pais e/Responsáveis, 

A educação essencial a nossa juventude hoje em dia, e a que os habilitará para os cursos superiores 

da escola do alto, é aquela que os ensinará a revelar ao mundo a vontade de Deus. 

Review and Herald, 24 de outubro de 1907. 

 
Como Rede Educacional Adventista, prezamos pela saúde física, mental e espiritual dos nossos 

alunos. Para que não haja prejuízos acadêmicos, estamos disponibilizando semanalmente Roteiros de 

Estudos que equivalem ao período de aulas em nosso Colégio, seguindo nossa Matriz Curricular e respeitando 

todas as normas solicitadas.  

Nosso objetivo é prezar por uma aprendizagem continuada, com êxito acadêmico, sem prejudicar 

nossos alunos. 

O ROTEIRO DE ESTUDOS da próxima semana, 30/03 a 03/04, estará disponível no site dos Colégios, 

no Portal CPBedu, E-Class (não é possível acessar essa ferramenta pelo aplicativo, é necessário entrar pelo 

CPBedu), WhatsApp e Email dos alunos e responsáveis devidamente cadastrados. 

Segue o link do Site da nossa escola https://campograndesp.educacaoadventista.org.br/. As dúvidas 

que surgirem durante a realização dos roteiros podem ser esclarecidas, em horário comercial, pelos e-mails 

da equipe pedagógica suelen.nogueira@ucb.org.br, rebeca.oliveira@ucb.org.br ou no WhatsApp do Colégio: 

2344-0900  e E-mail do professor disponibilizado nos roteiros. 

Em cada Roteiro de Estudos, temos as seguintes descrições: 

 TURMAS: Identificação das turmas que utilizarão aquele roteiro; 

 SEMANA: O roteiro terá a periodicidade semanal (postado no site toda sexta-feira para semana 
seguinte);  

 DISCIPLINA: Identificação da disciplina;  

 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Descrição da atividade a ser desenvolvida pelo aluno; 

 REFERÊNCIAS: Local onde o conteúdo está localizado; 

 DATA DA ENTREGA: Data em que o aluno deverá devolver a atividade solicitada através do e-mail 
corporativo do professor ou canais indicados.  

 COMO A ATIVIDADE DEVERÁ SER ENVIADA: Especificação exata por onde o aluno deverá 
encaminhar a atividade, que poderá ser arquivo do word, pdf, fotos registradas do livro ou 
respostas do gabarito no Portal CPBedu.  
 

Seguindo a orientação da Secretaria Estadual de Educação, os roteiros foram organizados de acordo 

com o número de aulas semanais que o aluno teria na escola para cada disciplina, respeitando as devidas 

limitações que a distância exige. Há a indicação de datas para cada aula com a intenção de ajudar o aluno a 

se organizar para a rotina diária de estudos, porém sabemos que a prática de toda a família foi alterada e 

deixamos todos à vontade para administrar a distribuição das atividades ao longo da semana do modo que 

for conveniente para cada um.  

 

Especialmente agora, nossos alunos devem praticar hábitos de estudo diário com autonomia e 

competência, aspectos que são muito importantes para o século em que estamos vivendo. Será necessária 

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

têm condições de desempenhar suas atividades acadêmicas por si mesmos. Contudo, os do Ensino 
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Fundamental II, em especial os do 6º ano precisarão de orientação e supervisão de um adulto para garantir 

organização e concentração nas tarefas. Seguem algumas dicas importantes: 

 

1. 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. 
 

2. 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 a 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. 

É indicada uma pausa de 5 minutos para cada 30 minutos de estudos. 
 

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.  
 

 Estabeleça uma rotina com horários para a realização de cada atividade. 
 O aluno precisa acordar e dormir cedo. 
 Tomar um banho, manter sua higiene e se arrumar para realizar suas tarefas como se estivesse na 

escola. 
 Manter uma boa alimentação, preferencialmente saudável, para fortalecer o sistema imunológico. 
 Tomar sol todos os dias. 
 Realizar uma atividade física. 
 Ter um momento de lazer. 
 Comunhão com Deus através de uma oração e leitura de um verso bíblico. 
 Descansar. 

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 enviadas pelos nossos canais de comunicação.  

E, mais uma vez, queremos deixar claro que nossa intenção não é causar uma sobrecarga, mas 

oferecer a oportunidade de, pelo menos, 3 horas de estudos em casa nesse momento atípico que estamos 

vivendo.   

Contamos com o seu apoio e parceria e desde já agradecemos. 

 

Atenciosamente, 

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


