CARTA ÁS FAMÍLIAS
A Pandemia do COVID-19 trouxe para todos um período difícil, mas com ela, podemos refletir
sobre a importância do cuidado e da prevenção. A educação sempre teve um papel fundamental na
sociedade, garantindo o desenvolvimento e o direito que cada indivíduo tem de exercer sua
cidadania, trabalhando permanentemente a conscientização sobre os cuidados pessoais e coletivos.
Neste período, orientamos que você e sua família sigam as instruções dos profissionais de saúde:
• Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então
higienize com álcool em gel 70%. Evite tocar nos olhos, nariz e boca;
• Mantenha distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre pessoas em lugares
públicos e de convívio social;
• Se possível, fique em casa.
Pais, sabemos que para realizar as atividades remotas é indispensável criar uma rotina,
portanto orientem seus filhos a manterem um cronograma de estudos, abaixo há a sugestão de
como fazer isso.
Para mais conhecimento e orientações, a família deve acompanhar os sites de informações
e mídias sociais, em especial o site da Prefeitura Municipal de Jardim.
Através de ações conjuntas entre família, comunidade e escola, estaremos fortalecendo
nossos laços.

Contamos com a colaboração de todos!

Secretaria Municipal de Educação - SEMED -Jardim

“QUERIDA FAMÍLIA APOIE SEU FILHO”
“Sementes bem plantadas, cultivadas e regadas
com amor jamais param de crescer”.

ORIENTAÇÕES

1º A orientação neste momento é para que os pais estudem com seu filho (a) e acompanhem diariamente
as atividades enviadas pelos professores, enquanto se estender o período de isolamento social.

2º - O Pai ou responsável terá acesso a Plataforma Digital na página da Prefeitura de Jardim na aba
Educação, onde estarão disponíveis às Atividades Complementares para cada escola. As atividades
poderão ser registradas no caderno ou impressas, com data e título.

3º - Em caso de dúvida durante a realização das atividades, os pais poderão entrar em contato com a
direção, coordenação ou professores dos alunos, lembrando que as turmas estão conectadas pelos
whatsapp, lembrando que o professor atenderá durante seu turno.

4º - As Atividades Pedagógicas Complementares, após realizada pelo aluno, deverão ser enviadas para o
professor, a fins de avaliação do processo de aprendizagem (avaliação formativa) e do rendimento
escolar, que deverá ser de forma contínua e com prazos estabelecidos pelo professor.

5º - Para melhor atender suas necessidades sugerimos que você oriente seu filho a manter um
cronograma de estudos, pois sabemos que para conseguir completar as atividades é necessário
manter rotina diária. Abaixo sugerimos um cronograma.

Sugestão de Rotina.
ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 1ª e 2º ANO TEMPO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

08h

Momento de higienizar-se

08h30min

Café da manhã-

QUINTA

SEXTA

09h

Momento de organizar o lugar para iniciar os estudos, priorize local claro e arejado.

09h30min

L. Portuguesa

Matemática

L. Portuguesa

Matemática

Arte

10h

Matemática

História

Ciências

L. Portuguesa

Ed. Física

10h30min

Prod. Interativa

Geografia

------

-------

------

ENSINO FUNDAMENTAL 1 – 3º ao 5º ANO TEMPO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

08h

Momento de higienizar-se

08h30min

Café da manhã-

QUINTA

SEXTA

09h

Momento de organizar o lugar para iniciar os estudos, priorize local claro e arejado.

09h30min

L. Portuguesa

Matemática

L. Portuguesa

Matemática

L. Portuguesa

Ciências

Geografia

História

Matemática

Ed. Física

-------

------

Prod. Interativa

--------

Arte

ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 6º ao 9º ANO TEMPO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

07h

Momento de higienizar-se

07h30min

Café da manhã -

08h

L. Portuguesa

Arte

L. Português

08h30min

Matemática

Ed. Física

Matemática

09h
09h30min
10h

____
Leitura

QUINTA

SEXTA

L. Portuguesa
Matemática

Inglês

___
Leitura

------

