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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ROTEIRO DE ESTUDO  -  ATIVIDADES REMOTAS (NÃO PRESENCIAIS) 

QUERIDO(a) ALUNO(a) 

 O isolamento social é importante para combatermos o vírus da Covid-19 e após 

vencermos essa pandemia, estaremos retornando com as atividades escolares 

presenciais. Enquanto isso não acontece, todos os alunos realizarão atividades 

remotas (não presenciais) em casa e com a supervisão dos pais e ou responsáveis. As 

orientações de como as atividades domiciliares deverão ser efetuadas são: 

• As atividades deverão ser realizadas no caderno e na sequência que está sendo 

postada no Portal da Educação (por Escola);  

• Realizem as atividades  num local arejado, confortável, com seu caderno 

apoiado numa superfície plana e com ajuda quando precisar (pais e professores 

pelo watts); 

• As atividades deverão ser dividas por dia, conforme seu horário no dia a dia das 

aulas presenciais.  

• Registre todas as tarefas no seu caderno. Se puder e tendo condições próprias, 

imprima as atividades que achar necessário e apresente ao seu professor (por 

área do conhecimento) no retorno das aulas presenciais. As atividades 

impressas deverão estar nominadas e com as datas que foram efetuadas; 

• Realize uma leitura diária com temas relevantes e atuais ( jornal, revistas, 

propagandas, livros (leitura por capítulos) ..... 

Bons momentos e estudos!!! 

PREZADOS PAIS 

• Estimule seu filho(a) para que as atividades efetuadas sejam convertidas num 

momento de prazer e estudos; 

• Estabeleça uma rotina de estudos para que seu filho(a) mantenha um vínculo 

com sua Escola e com seus professores; 

• Conte histórias  que vc ouviu quando criança. Leia histórias impressas em livros 

para seus filhos e permita que esse momento seja prazeroso e de vínculo 

familiar; 

Os  profissionais da área da Psicopedagogia (A.E.E.s) do Núcleo Aluminense de 

Atendimento à Educação Especial (N.A.A.E.E.) disponibilizarão as atividades aos 

alunos que participam dos atendimentos com as A.E.E.s,  que estarão à disposição 

dos pais ou responsáveis no canal de comunicação estabelecido entre as 

profissionais e pais de alunos (as). 

 

O Departamento de Educação agradece o apoio e parceria com todos os 

envolvidos nesse processo de confinamento social devido à pandemia do Covid 19. 


