
VAMOS APRENDER 
A ESTUDAR EM CASA!

Ensino Fundamental I



Agora que estou impedido(a) de
frequentar a escola, sei que, com 
a ajuda dos meus familiares,  farei 
o meu melhor e irei conseguir! 
Para isso....

É tempo de se reinventar e 
descobrir novas formas de 
estudar e aprender! 



Estudaremos Em Casa! 
Vamos Transformar Essa Rotina 

Numa Incrível Oportunidade De Aprender! 
Na Verdade, Aprender A Aprender!



Cada escola possui o seu Currículo. É como se fosse 
uma pista de corrida, planejada para ser cumprida por 
cada atleta. Ele se baseia na BNCC – Base Nacional 
Comum Curricular, que orienta cada habilidade que deve 
ser desenvolvida por seus estudantes.

O CURRÍCULO ESCOLAR

BNCC



Assim, para cada atividade que for realizar, 
identifique qual habilidade será desenvolvida ali,
reconheça-a como o ponto de chegada. 
Busque realizar as etapas de seu estudo com a
tenção, pois não e trata apenas de cumprir 
uma tarefa solicitada pela escola, mas de avançar
 no SEU CURRÍCULO acadêmico.

O CURRÍCULO ESCOLAR



Chegou a hora de saber exatamente
o que estudar. No planejamento, temos 
o reconhecimento das atividades 
organizadas pela escola no Plano de Aula 
Remoto. Você receberá, durante a 
semana, todas as informações de 
forma on-line. 



Chegou a hora de saber exatamente o que estudar. 
No planejamento, temos o reconhecimento das 
atividades organizadas pela escola no Plano de Aula 
Remoto. Você receberá, durante a semana, todas as 
informações de forma on-line. 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS



Chegou a hora de saber exatamente
o que estudar. No planejamento, 
temos o reconhecimento das atividades 
organizadas pela escola no Plano 
de Aula Remoto. Você receberá, 
d u r a n t e  a  s e m a n a ,  t o d a s  a s 
informações de forma on-line. 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS



Organização – Siga o passo a passo do manual preparado 
pelo colégio.  Abra o planejamento remoto preparado pela 
equipe de professoras do ano que você estuda. 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS

ATENÇÃO: No retorno às aulas presenciais, você deverá apresentar 
esse material. Ele será corrigido, será avaliado e contará como sua 
presença na chamada. 

IMPORTANTE: Você deverá realizar TODAS as atividades propostas
 organizadas pela escola em um caderno ou em folhas organizadas 
em uma pasta. Todas as atividades devem ter o cabeçalho identificando 
cada uma delas, como especificado no Plano de Aula Remoto. 



Ambiência - Se organize para realizar os estudos com 
disciplina e em espaço adequado de concentração. 

Disciplina – Se discipline para separar um
tempo de dedicação aos estudos, buscando 
realizar tudo o que está previsto em seu planejamento.

Horário – Todos os dias, você terá aula de Inglês, 
Português, Matemática e outras disciplinas que 
fazem parte da sua carga horária.
Não acumule atividades, realize uma por uma 
a cada dia, como fazia no colégio. Fique ligado!  

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS



Como um baú de conhecimentos, reconheça e organize os materiais
 de suporte que você deve estudar: 
    - Caderno(s) ou folhas e pasta(s). 
    - Materiais que estão na internet no seu plano de aula remoto. 

Você poderá imprimir o material, colar ou acrescentar 
a sua pasta, ou apenas realizar de forma organizada 
as atividades no caderno ou nas folhas da pasta. 

A pasta ou pastas, caderno ou cadernos, devem 
ser divididos por disciplina. Na forma que você 
preferir se organizar. Quem define é o seu 
responsável. 
O importante é ser organizado e cumprir 
com todas as atividades proposta.   

REPOSITÓRIO DOS CONHECIMENTOS



· Aproveite para fazer além do que esperam de você, na lista de tarefas.
·L embre-se de que você está na sua pista de corridas do currículo.
·F aça pesquisas – isso é protagonismo! 
·L eia livros interessantes – isso é inspiração! 
·C ompartilhe com os amigos – isso é aprendizagem social! 
·A ssista a documentários – isso é diversificação! 
·E xperimente, faça tudo com emoção!  

REPOSITÓRIO DOS CONHECIMENTOS



O que se aprende pode ser verificado, evidenciado, avaliado. 
Não pense em avaliação como uma prova, mas como 
um reconhecimento, como uma maneira de 
demostrar aquilo que já aprendeu. 

As evidências de aprendizagem serão observadas
por meio de alguns instrumentos de avaliações 
definidos pela escola, entre eles: exercícios
registrados no portfólio, caderno(s) ou pasta(s); 
mapas conceituais; formulários do Google; 
jogos on-line; trabalhos; vídeos; apresentações;
todas as atividades que você irá preparar em casa. 

EVIDÊNCIAS DE APRENDIZAGEM



O educador é o profissional que organiza toda essa situação de 
aprendizagem, diversificando metodologias e organizando o processo. 
A professora é quem se qualificou para mediar o conhecimento e está 
apta a conduzir todo o percurso educativo da formação de seus estudantes.
 O melhor é ter os educadores por perto, é claro! Mas eles estarão, de forma 
remota. Aproveite os estudos em casa para se organizar com o apoio e 
colaboração de sua família também. Valorizem esse tempo juntos!

A PROFESSORA



PRONTO! Com esses elementos CURRÍCULO, PLANEJAMENTO, 
REPOSITÓRIO E EVIDÊNCIAS e um pouco de MEDIAÇÃO,
qualquer um pode aprender a qualquer tempo 
e em qualquer lugar!

Contem sempre com a equipe do colégio do coração! 

 Juntos fazemos história!
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