“ESTUDE COM O SEU FILHO"
Orientações para os pais e responsáveis sobre as atividades
pedagógicas a serem acompanhadas pelos mesmos ,no período de
isolamento social (Covid-19).

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 Ponta Porã, onde
estarão disponíveis às Atividades
Complementares para cada ano
escolar. 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 do aluno.

4º
O pai ou responsável, poderá seguir
a Rotina de estudo sugerida na
tabela abaixo. Os alunos precisam
de internet para realizar as
atividades, mas caso encontrem
alguma dificuldade em acessar as
atividades, poderão entrar em
contato com a direção da escola.

5º
As
Atividades
Pedagógicas
Complementares, após realizada pelo
aluno, deverão ser enviadas via
WhatsApp 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.

6º
É importante estabelecer um
ambiente agradável e tranquilo, para
que a criança tenha concentração
durante o estudo.

Carta às famílias
Estamos vivendo um momento único, por isso é importante que
estejamos unidos e focados em buscar soluções para enfrentar o surto de
Covid-19. A educação tem um papel importante neste processo por ser um
caminho potente para conscientização da sociedade, especialmente das
crianças e jovens. As famílias também têm um papel fundamental! Mais do que
nunca, precisamos caminhar juntos para atravessarmos este momento dando
exemplo e inspirando os nossos estudantes.
A suspensão das aulas é uma medida que foi pensada e decidida
juntamente com equipes da Secretaria Municipal da Saúde, alinhada às
diretrizes do Ministério da Saúde para conter a pandemia. Por isso, é muito
importante que todos respeitem o distanciamento social, entendendo que esse
momento não é uma parada pedagógica como estamos acostumados nas
férias. Em outras palavras, devemos evitar sair de casa para ir à eventos,
parques, restaurantes e outros espaços onde existem aglomerações.
Por esse motivo, sugerimos uma tabela com rotina de estudos, buscando
minimizar os efeitos de afastamento temporário das Instituições Educacionais.
Além disso, contamos com seu apoio aos estudantes pelos quais é responsável,
para que se mantenham motivados a estudar e sigam aprendendo.
É importante que os familiares acompanhem os sites, mídias sociais e site
da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, para mais informações e orientações.
Seguimos juntos, em uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre
famílias, estudantes e Instituições de Ensino. Certamente, em situações
desafiadoras como essa, aprendemos muito e nos fortalecemos como
sociedade.
Contamos com a colaboração de todos!
Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer.

É hora de cuidarmos das nossas Famílias!
Prevenção ao covid-19

Evite sair de casa.

Lave as mãos
frequentemente com
água e sabão.

Evite tocar
olhos, nariz
e boca.

Utilize lenços
descartáveis,
boca ao tossir ou espirrar.
jogue-os no
lixo após o uso
Sintomas
Cubra, com o braço, o nariz e a

Limpe objetos que trazemos
da
.
rua e aqueles que são tocados
frequentemente.

Não compartilhe
objetivos de uso

pessoal.

Evite contato de
crianças com idosos.

Mantenha os
ambientes arejados.

Transmissão

Por contato físico

Tosse

Febre

Dificuldade para respirar

Através de gotículas de
saliva e catarro que
podem contaminar

Compartilhando os objetos

objetos

Cuidados com quem apresentar os sintomas

Evite o contato
com fluidos
corporais

Utilize luvas

Permaneça em
descartáveis para
isolamento
limpar roupas, objetos e
domiciliar
o ambiente

Procure o médico
caso ocorra
agravamento dos
sintomas

Secretaria Municipal de
Educação, Esporte,
Cultura e Lazer

Sugestão de ROTINA DE ESTUDO.

EF ANOS INICIAIS - 1º e 2º ANO
Tempo

Segunda

08H00
08H30
09H00
09H30
10H00
10H30
11H30

L.Portuguesa
Matemática
----

Terça

Matemática
História/geografia
-----

Quarta
Quinta
Higiene
Café da manhã
Responsável: Acessar a plataforma
L.Portuguesa

Sexta

Matemática

Arte

Ciências

L.Portuguesa

Ed.física

---

-----

Guardar materiais e deixar o local organizado para a próxima
aula
Almoço

12H00

EF ANOS INICIAIS – 3º ao 5º ANO
Tempo

Segunda

Terça

Quarta
Quinta
Higiene
Café da manhã
Responsável: Acessar a plataforma

Sexta

08H00
08H30
09H00
Matemática L.Portuguesa
Matemática
L.Portuguesa
09H30 L.Portuguesa
Ciências
História
Geografia
Arte
Espanhol
10H00
Ed.física
Matemática
10H30
Guardar materiais e deixar o local organizado para a próxima
11H30
12:00

aula
almoço

Sugestão de ROTINA DE ESTUDO

6º AO 9º ANO

Tempo
07h30min

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Higiene

08h00
08h30
09h30
10h30
11h30

Café da manhã
L.Portuguesa

L. Portuguesa

Matemática

Matemática

Artes

Geografia

História

Ed.física

------

------

Ciências

---------

---------

L.Portuguea

L.E.Inglesa
Matemática

-----------

----------

----------

- Caso prefira, é possível adaptar a sugestão de ROTINA de estudo para o período da tarde.

