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Prezados gestores, supervisores, professores,

Diante do cenário instalado pela propagação do Coronavírus- Covid 19, o ideal é que os pais consigam conciliar a rotina em

casa, enquanto as aulas estiverem suspensas, para que seus filhos não tenham prejuízos no ensino e aprendizagem.

Quanto aos conteúdos trabalhados no início do ano letivo é possível elencar e propor atividades que podem ser desenvolvidas

com o monitoramento e auxílio do professor e acompanhamento da família enquanto estiverem em distanciamento social.

A proposição de atividades deve comtemplar, com prioridade, a Língua Portuguesa e Matemática, tendo os demais componentes

curriculares com trabalho interdisciplinar. Oportunamente, as proposições também deverão fazer referência ao Coronavírus-Covid-

19, além da Dengue, Sarampo e outros agentes de contágio e prevenção.

Os trabalhos solicitados podem ser manuscritos, considerando o isolamento das crianças em seu vínculo familiar;

As leituras literárias podem ser socializadas no retorno às aulas, em rodas de leitura, e com preenchimento de fichas literárias

conforme “Projetos de Leitura” desenvolvidos na escola;

A proposição de atividades deve ser adequada ao ano de escolaridade da criança.



Seguem algumas sugestões para orientação às famílias:

As atividades realizadas pelos alunos deverão compor um portfólio ou pasta de atividades, com informações diversas sobre o COVID

19, Dengue e Sarampo e conteúdos já desenvolvidos no primeiro bimestre nos diferentes componentes curriculares.

 Recorram a livros didáticos já utilizados para seleção e organização de atividades;

 Recortem com as crianças as letras e sílabas que geralmente se encontram nas últimas folhas dos livros didáticos (Língua

Portuguesa) ensinando-os a reciclar;

 Proponham jogos educativos que possam ajudar na alfabetização dos alunos;

 Orientem produções escritas a partir dos temas: Dengue, Sarampo e Covid 19 ou outros temas que considerarem

pertinentes;

 Desenvolvam o hábito da leitura pela fruição (prazer de ler);

 Orientem a escrita de diversos tipos de textos (gêneros textuais) já trabalhados na escola;

 Ofereçam materiais manipulativos para o desenvolvimento das habilidades em construção no processo dealfabetização.



Rotina em casa

 Criar um roteiro de atividades para as crianças com horários pré-estabelecidos;

 Definir um horário para estudo;

 Estimular a leitura de livros literários de acordo com a idade da criança;

 Promover o estreitamento familiar com a leitura compartilhada e discussões sobre o que foi lido;

 Aproveitar a internet para fazer pesquisas virtuais de conteúdos já trabalhos em sala de aula para melhor compreensão dos

alunos.

 Ajudar a família nos afazeres domésticos.



Língua Portuguesa

 Privilegiar os gêneros textuais (tipos de texto), estudos gramaticais e ortográficos, já desenvolvidos em sala deaula;

 Propor produções de textos sobre COVID 19, Dengue ou Sarampo, para apresentação ao retornar do período de

reclusão;

 Solicitar a leitura de livros literários enquanto os alunos estão em isolamento social, para posterior socialização em sala

de aula;

 Enviar fichas de leitura das famílias silábicas já introduzidas (1º ao 3º ano);

 Dispor de atividades com alfabetos e sílabas móveis para crianças que apresentem maiores dificuldades no processo

de aquisição da leitura e escrita (1º ao 3º ano);

 Propor jogos pedagógicos que auxiliem no processo de alfabetização;

 Solicitar aos alunos a produção de textos sobre um programa interessante, de sua preferência, para socializar ao

retornar às aulas.



Matemática

 Propor atividades envolvendo gráficos e tabelas com situações de aprendizagem a partir de informações sobre o

COVID 19;

 Orientar a pesquisa quanto aos NÚMeros de casos suspeitos e confirmados em Diamantina com foco em contEÚDos

já trabalhados;

 Dispor de atividades com fatos fundamentais, geometria vivenciada com os espaços da própria casa;

 Propor discussões em família quanto à importância da educação financeira, neste momento de crise, para a

organização da vida pessoal e familiar.



Ciências

 Propor atividades que desenvolvam orientações sobre higiene e prevenção do coronavírus e de outros agentes de

contaminação como a Dengue e o Sarampo.

 Promover a conscientização de opções nutritivas e saudáveis a partir de atividades práticas que possam ser

desenvolvidas em família;



Geografia

História

 Orientar pesquisas sobre o processo histórico das doenças Coronavírus, Dengue e Sarampo ;

 Incentivar a roda de conversa, em família, sobre as peculiaridades de Diamantina e seu patrimônio cultural, tanto o

conjunto pertencente ao IPHAN como suas características de Patrimônio Cultural da Humanidade.

 Propor a leitura e apreciação do vídeo “O coronavírus na terra dos diamantes” incentivando a produção final da

história.



 Pesquisar sobre a propagação do vírus-Covid-19 em diferentes países elencando os índices de acometimento à sua

população.

Ensino Religioso

 Planejar atividades que possam ser desenvolvidas no sentido de exercitar a fé e fortalecer o espírito frente à crise do

novo coronavírus;

 Incentivar a família à promoção de conversas com as crianças sobre valores fundamentais, respeito à vida erespeito

aos semelhantes.



Educação Física

 Pesquisar atividades físicas e orientações básicas para manter o equilíbrio e um bom estado de SAÚDe física e mental

frente à nova crise do coronavírus e outros agentes de contaminação;

 Resgatar brincadeiras e tradições para estreitar os laços familiares.



Arte
 Promovermomentos lÚdicos de interação familiar comodanças, contação de histórias, performances teatrais, mÚSicas

e coreografias;

 Propor atividades que promovam a apreciação das formas distintas de artes visuais expressando-se por meio de

desenhos, pinturas, colagens, dobraduras, fotografia, gravuras, história em quadrinhos, vídeos dentre outros.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SMED

Projeto de Humanização no Trânsito

 Orientar a produções de desenhos e escrita e confecção de jogos sobre a humanização no trânsito para futura

publicação de trabalhos na confecção de uma cartilha educativa.



Projetos de Leitura

 Enviar livros literários de acordo com o projeto de leitura adotado pela escola. Priorizar livros que proporcione o deleite

e ao mesmo tempo se articulem com os contEÚDos curriculares de forma interdisciplinar.

*Sugestões de livros para sequências didáticas, em anexo .





SITES DE BUSCA :

Vídeos de MÚSICAS, histórias e brincadeiras

O coronavírus na terra dos diamantes

https://www.youtube.com/watch?v=rA19BeF6gNM

O coronavírus na terra dos diamantes-Traduzido para Língua Brasileira de Sinais

https://www.youtube.com/watch?v=l5jHdsuvKy4

Livro “Os super-protetores”

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/super-protetores/

Deixa que Eu Conto-UNICEF, acesse:

https://open.spotify.com/show/09Oc1iE8GlmOzjdpcygrXo?si=-E-sN-b3RkWkwW0oerST0w.

https://uni.cf/2KJcaLp

https://www.youtube.com/watch?v=rA19BeF6gNM
https://www.youtube.com/watch?v=l5jHdsuvKy4
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/super-protetores/
https://open.spotify.com/show/09Oc1iE8GlmOzjdpcygrXo?si=-E-sN-b3RkWkwW0oerST0w
https://uni.cf/2KJcaLp


Vem brincar comigo

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyICw_iaO-ZCQSjw7otAJAJGXibXPQmkp

Vídeos Educativos do Ministério da SAÚDE

https://www.youtube.com/user/MinSaudeBR

Charlotte se defende do Coronavírus

https://www.youtube.com/watch?v=5rLGlL3sl9I

Combate ao coronavírus-De criança paracriança

https://www.youtube.com/watch?v=Ff3gAQ7E4vc

Materias didáticos para download

https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/upt/materiais

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyICw_iaO-ZCQSjw7otAJAJGXibXPQmkp
https://www.youtube.com/user/MinSaudeBR
https://www.youtube.com/watch?v=5rLGlL3sl9I
https://www.youtube.com/watch?v=Ff3gAQ7E4vc
https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/upt/materiais


Combate ao coronavírus - De criança para criança

https://www.youtube.com/watch?v=Ff3gAQ7E4vc

Projeto borboletando... Em casa também se aprende

https://www.youtube.com/watch?v=9cUvCRoRk7A&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=CABKX08zOFA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=d7rPfGsnqUI&feature=youtu.be

Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão

https://www.cifraclub.com.br/turma-da-monica/1547647/letra/

Guia EAN – Educação Alimentar e Nutricional
https://www.asbran.org.br/noticias/asbran-lanca-guia-para-orientar-populacao-sobre-alimentacao-em-tempos-de-covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=Ff3gAQ7E4vc
https://www.youtube.com/watch?v=9cUvCRoRk7A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CABKX08zOFA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d7rPfGsnqUI&feature=youtu.be
https://www.cifraclub.com.br/turma-da-monica/1547647/letra/
https://www.asbran.org.br/noticias/asbran-lanca-guia-para-orientar-populacao-sobre-alimentacao-em-tempos-de-covid-19


SUGESTÃO DE FILMES

Há filmes que contam boas histórias, nos proporcionam bons sentimentos e muitos aprendizados. Para esse tipo de filme,

mesmo que já tenhamos o assistido, vale a pena assistir de novo:

Moana – Um Mar de Aventuras (2017)

Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família, a jovem Moana resolve partir em busca de seus ancestrais,

habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde é. Acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana começa

sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo.

Meu Malvado Favorito 3 (2017)

Como a terceira aventura de Gru e as irmãs Agnes, Edith e Margo ao lado dos minions, dessa vez, Gru vai usar toda sua

determinação para derrotar um vilão que acha que está vivendo na década de 1980.

Divertida Mente (2015)

Um filme criativo, que conta a história de uma menina de onze anos e aborda de maneira divertida e cuidadosa as

emoções do fim da infância.



O Pequeno Príncipe (2015)

Adaptação mais recente do livro clássico de Antoine de Saint-Exupéry, produzido em parte com animação digital e em

parte com stop-motion, o filme atualiza a história francesa introduzindo novas personagens: uma menina, sua mãe e seu

vizinho excêntrico. O filme mostra que a história do Pequeno Príncipe continua encantando todas as gerações.

Detona Ralph (2013)

Ralph é o vilão de um popular jogo de fliperama que está completando 30 anos. Apesar de cumprir suas tarefas com

perfeição, ele não recebe a mesma atenção que o protagonista, Felix Jr., e os demais habitantes do jogo. Para provar que

merece mais atenção, ele promete que voltará ao jogo com uma medalha de herói no peito.

Procurando Nemo (2012)

Um dia, cansado dos sermões do pai, Nemo abusa da sorte para mostrar que pode se virar sozinho, mas acaba sendo

capturado por um pescador. Decidido a não perder o pouco que restou da sua família, seu pai, Marlin, vai a procura do

filho, contanto com a ajuda de Dory, um peixe azul que sofre de perda de memória recente.



Up: Altas Aventuras (2009)

Conta a história doce e otimista sobre a amizade entre um idoso e uma criança. Além de divertido, o filme acerta ao ousar

tocar nos temas do envelhecimento e da mortalidade, assuntos com os quais as crianças, muitas vezes, têm pouco

contato.

A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005)

Baseado no conto de Roald Dahl, conta a história do jovem Charlie e seu avô Joe. Eles se juntam a um pequeno grupo de

ganhadores de uma competição, os quais vão para um passeio na mágica e misteriosa fábrica do excêntrico Willy Wonka.

Ajudado por seus anões trabalhadores, Wonka esconde uma surpresa para este passeio.

Os Incríveis (2004)

Mostra uma família de super-heróis vivendo no mundo real, como pessoas comuns. Após alguns incidentes envolvendo a

luta contra o crime, o governo decidiu proibir todos os heróis de usarem seus poderes, mas uma nova ameaça obriga o Sr.

Incrível, a Mulher Elástica e seus filhos a vestirem novamente os uniformes.



Shrek (2001)

É o primeiro filme da saga do ogro mais famoso e querido, que vê sua vida ser invadida por uma série de personagens de

contos de fada. Determinado a recuperar a tranquilidade de antes, Shrek se envolve em uma grande aventura com seu

amigo Burro para resgatar uma bela princesa, que é prisioneira de um dragão.

A Corrente do Bem (2000)

Desafiado por um professor, o pequeno Trevor McKinney cria um projeto que pretende mudar o mundo: um jogo de

retribuição por meio do qual os envolvidos devem devolver qualquer gentileza recebida, ajudando três outras pessoas. É

criada, assim, uma corrente de solidariedade que surpreende e alcança muitos adultos ao redor, mostrando que é possível

melhorar o mundo com pequenos gestos.

O Pequeno Stuart Little (1999)

Quando os Little vão para um orfanato para adotar um novo membro da família, um jovem rato chamado Stuart é

escolhido. Enquanto George fica inicialmente indiferente com o seu novo irmão, o gato da família, Snowbell, se mostra

ainda menos entusiasmado com a ideia de ter um rato como seu mestre e planeja se livrar dele.



Vida de Inseto (1998)

Todo ano, os gananciosos gafanhotos exigem uma parte da colheita das formigas. Mas quando algo dá errado e a

colheita é destruída, os gafanhotos ameaçam atacar e as formigas são forçadas a pedir ajuda a outros insetos para

enfrentá-los numa batalha.

Toy Story (1995)

A saga Toy Story é um clássico no mundo das animações. Os três filmes contam as aventuras do cowboy Woody e seus

amigos com muita magia e diversão. Em Toy Story 1, Woody fica cheio de cIÚmes quando o seu dono, o menino Andy,

ganha de presente um novo boneco, o astronauta Buzz Lightyear.





Recado especial:
Prezado servidor,

Acalme o seu coração!

Com o tempo, tudo pode ser recuperado.

Se manter seguro é o melhor que podemos fazer
agora para ajudar a todos.

Nesse momento de incertezas, nossa vida é o bem
mais precioso que temos.

Cuide de sua saúde e de sua família.

# Fique em casa!!!
Equipe SMED
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