
 
 

 

São Paulo, 11 de maio de 2020. 

Prezados Pais e/Responsáveis, 

ORIENTAÇÕES SOBRE O RETORNO ÀS AULAS 

  Nesta quarta-feira (13/05) retornaremos às nossas atividades e estamos muito felizes por poder 

reencontrá-los, ainda que à distância. Temos certeza de que a atual situação não nos impedirá de prosseguir 

as aulas e os estudos, bem como desenvolver uma aprendizagem significativa.  

 No final de abril enviamos alguns roteiros para complementação do 1º bimestre, já que 85% dele já 

havia sido realizado presencialmente. Foi um momento de adaptação para todos nós: escola, família e alunos. 

Foi necessário, em pouco tempo, desenvolver alguns recursos tecnológicos para atender à demanda da rede 

e, quem trabalha com tecnologia sabe quão complexo é a criação desses recursos e o tempo necessário para 

que ele possa atender às atuais necessidades. Porém, conseguimos, como rede disponibilizar os recursos 

necessários para mantermos o trabalho necessário para o encerramento do bimestre.  

 Agora, ao retornarmos, nossas ferramentas foram aperfeiçoadas e iniciaremos o 2º bimestre com 

aulas presenciais on-line e atividades orientadas pelos professores, semanalmente. Usaremos ainda o roteiro 

para ajudar a criar uma rotina mais adequada de estudos.    

O ROTEIRO DE ESTUDOS  continuará a ser semanal, porém, as atividades estarão divididas nas aulas 

que cada turma terá a cada dia. O primeiro roteiro estará disponível em no site a partir de amanhã (12/03) 

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

sociais do Colégio, para que tenhamos a segurança de que as informações cheguem até os senhores. Os 

alunos representantes de cada sala também receberão toda e qualquer comunicação que enviarmos às 

famílias, portanto, é importante que seu filho esteja atento ao grupo da sala para estarem sempre 

informados. 

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

comercial, pelos e-mails:  vitoria.barros@ucb.org.br, rafaela.boriz@ucb.org.br, geisy.costa@ucb.org.br, 

elaine.balancieri@ucb.org.br ou   WhatsApp do Colégio: 2763-9650. É importante ressaltar que 

responderemos o mais rápido possível. É possível também esclarecer as dúvidas com o professor, pelo e-mail 

ou pelas aulas on-line que serão realizadas semanalmente.  
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Segue o modelo do Roteiro de Estudos e as explicações de cada item: 

 

 

1. DIA DA SEMANA: dia em que acontecerá a aula ou a atividade; 
2. HORÁRIO: Horário em que a aula ou a atividade será liberada ou deverá ser realizada;  

3. AULA: Disciplina referente a aula ou a atividade descrita; 
4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Descrição da atividade a ser desenvolvida pelo aluno ou da aula que 

dever ser assistida; 
5. REFERÊNCIAS: Local onde o conteúdo está localizado ou  onde encontrar o link da aula ou vídeo; 
6. COMO A ATIVIDADE DEVERÁ SER ENVIADA: Especificação exata por onde o aluno deverá 

devolver a atividade solicitada através do e-mail corporativo do professor ou canais indicados 
(CPB provas, E-CLASS, etc) .  

 

É importante destacar que as atividades diárias poderão ser aulas ao vivo, atividades ou vídeos 

e que devem ser realizadas no dia indicado no roteiro para evitar acúmulo de atividades. 

 Esta semana (13 a 15/05), realizaremos reuniões on-line com todas as turmas para orientá-los quanto 

aos procedimentos deste bimestre e discutir com todos o primeiro roteiro de estudos. Fiquem atentos aos 

horários das aulas abaixo: 

 

 

 

 

Esse calendário será para orientar os alunos quanto a rotina que devem seguir a partir do dia 18/05 

e para esclarecer todas as dúvidas que as turmas possam ter quanto à execução das atividades (os links para 

acesso a essas reuniões estarão disponíveis no e-class). O ROTEIRO COMPLETO SERÁ ENCAMINHADO EM 

OUTRO ARQUIVO.  

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 professores terão 

contatos frequentes com todas as turmas via ZOOM, portanto, caso haja dificuldades em realizar ou 

compreender alguma atividade solicitada, esses momentos poderão servir para resolver essas dificuldades.  

 

 

 

 

DATA HORÁRIO AULA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REFERÊNCIA COMO DEVERÁ SER ENVIADO 

18/mai 7h15 Português  Aula online ao vivo no ZOOM                                                          
Após a aula, resolver os exercícios das páginas 3 a 8 

Link estará disponível no e-class Não deverá ser enviado 

  8h Ciências Assistir a vídeo aula: A Terra por dentro e por fora (a 
aula não será ao vivo, link do vídeo gravado estará 
disponível no e-class).                                  Resolver os 
exercícios da página 2 "trocando ideias". 

Livro didático capítulo 4 
  

Não deverá ser enviado 
  

  8h45 Matemática Assistir o vídeo de introdução ao conteúdo números 
Racionais na forma decimais (a aula não será ao vivo, 
o link estará disponível no e-class)        Após a aula, 
resolução no livro dos exercícios 01 ao 07 da página 
23.  

Capítulo 03 do livro didático e 
páginas 19 e 20.    
  

Não deverá ser enviado 

 

Roteiro de Aulas e Atividades   
Turma: 6º A e B                                                                                                                

Veja horários das 

Turmas da manhã 

Veja horários das 

Turmas da Tarde 

1. DIA DA 

SEMANA 

2. REFERÊNCIA 2. DESCRIÇÃO 2. HORÁRIO 2. ENVIO 
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Entendemos que a rotina de todas as famílias foi alterada e estamos à disposição para dar o suporte 

educacional e pedagógico necessário nesse momento. 

 

Temos a certeza de que juntos atravessaremos esse período de crise e, ao final dele, estaremos mais 

fortes. 

  

 Agradecemos a parceria e o apoio de todos.  

 

Serviço de Orientação Pedagógica e Educacional 


