
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
1º ao 5º ANO 

 

2 DE MAIO 
 
 
 

Senhores Pais, 

 

Nesse momento tão delicado, sabemos da importância de prezarmos pela qualidade 

do processo de ensino e aprendizagem dos nossos educandos. Como forma de 

garantia desse quesito, estão sendo postadas videoaulas aos alunos para explicação 

e detalhamento de conteúdos; troca de experiências com os alunos do 1º ano; plantão 

de dúvidas para os alunos do 2º ao 5º ano em tempo real, para que haja uma maior 

interação dos alunos com os colegas e professoras. Compartilhamos ainda os 

gabaritos com as respostas (3º ao 5º ano) que serão postados um dia anterior ao 

plantão de dúvidas, para que a criança possa fazer a correção das atividades 

propostas, atividades extras, entre outros. 

 

Ressaltamos que, em dias específicos, propostos pelas professoras no grupo da sala 

virtual, serão recolhidos os materiais para verificação das atividades desenvolvidas 

em casa pelos alunos. Como são tarefas postadas remotamente, cada família pode 

estabelecer um melhor dia e horário para a realização das mesmas, de acordo com 

as especificidades próprias. 

 

Lembramos ainda que, para as atividades propostas para o dia, a criança levará um 

tempo maior de realização, levando-se em consideração que estamos enviando 

atividades que seriam feitas na escola. Não são tarefas de casa, cujo tempo de 

execução era bem menor. Nesse momento, torna-se fundamental darmos 

prosseguimento, na medida do possível, ao processo iniciado em fevereiro. O período 

pelo qual a criança fica na escola é de 4horas e meia, por isso, fizemos uma adaptação 

equilibrada, a fim de que ela não perca o ritmo de estudo. Deixamos claro que, no 

retorno, faremos avaliação diagnóstica para análise e retomada dos conteúdos 

trabalhados de forma remota.   

 

A seguir, seguem os cronogramas com as aulas da semana: 

 

 

 



 

 

 

1 º ANO ALFA 

Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira  

Português  

Literatura e 

Produção 

 

Matemática  

T.D.E. 

Inglês 

Conhecimentos 

Gerais  

Educação física  

Inglês 

Troca de 

experiência com a 

professora Flávia 

em tempo real, 

das 13h às 14h  

Inglês 

Ensino Religioso 

ESE 

Plantão de 

dúvidas com a 

professora de 

inglês (Cristina), 

em tempo real, 

das 13h às 

13h30min   

 

1 º ANO BETA 

Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira  

Português  

Literatura e 

Produção 

 

Matemática  

T.D.E. 

Inglês 

Conhecimentos 

Gerais  

Educação física 

Inglês  

Inglês 

Troca de 

experiência  com 

a professora em 

tempo real, com a 

professora 

Ricielle, das 17h 

às 18h  

Ensino Religioso 

ESE  

Plantão de 

dúvidas com a 

professora de 

Inglês (Cristina), 

em tempo real, 

das 13h30min às 

14h 

 

2º ANO ALFA 

Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira  

Português  

Literatura e 

Produção  

Inglês 

 

Matemática  

Ensino Religioso  

ESE  

Plantão de 

dúvidas com a 

professora Meiry, 

em tempo real: 

T1- 13h às 14h 

T2- 17h às 18h 

Inglês 

História/ 

Geografia  

T.D.E.  

Inglês 

Ciências  

Educação física 

Plantão de 

dúvidas com a 

professora de 

Inglês (Cristina), 

em tempo real, 

das 14h às 

14h30min 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3º ANO ALFA 

Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira  

Português  

Literatura e 

Produção  

Inglês 

 

Matemática  

Ensino Religioso  

ESE 

Plantão de 

dúvidas com a 

professora 

Luciana, em 

tempo real: 

T1- 13h às 14h 

T2- 17h às 18h 

Inglês     

História/ 

Geografia  

T.D.E.  

Inglês 

Ciências  

Educação física 

Plantão de 

dúvidas com a 

professora de 

Inglês (Larissa), 

em tempo real, 

das 14h30min às 

15h 

 

4º ANO ALFA 

Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira  

Português  

Literatura e 

produção  

ESE  

Plantão de 

dúvidas com a 

professora 

Márcia, em 

tempo real, das 

17h às 18h30min  

Inglês  

História   

T.D.E. 

Ed. Física  

Inglês 

Ensino Religioso 

Geografia 

Inglês     

Matemática 

Ciências  

Plantão de 

dúvidas com a 

professora de 

Inglês (Larissa), 

em tempo real, 

das 15h às 

15h30min   

 

4º ANO BETA 

Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira  

Português  

Literatura e 

produção  

ESE  

Plantão de 

dúvidas com a 

professora 

Fabíola, em 

tempo real, das 

17h às 18h30min  

Inglês  

História   

T.D.E. 

Ed. Física  

Inglês 

Ensino Religioso 

Geografia   

Inglês   

Matemática 

Ciências    

Plantão de 

dúvidas com a 

professora de 

Inglês (Larissa), 

em tempo real, 

das 15h30min às 

16h 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5º ANO ALFA 

Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira  

Plantão de 

dúvidas com a 

professora 

Daniele, em 

tempo real, das 

13h às 14h30min 

Inglês     

Matemática 

Ciências    

História   

T.D.E. 

Ed. Física  

Inglês 

Ensino Religioso 

Geografia     

Inglês 

 Português  

Literatura e 

Produção 

ESE 

Plantão de 

dúvidas com a 

professora de 

Inglês (Larissa), 

em tempo real, 

das 16h às 

16h30min 

 

 

5º ANO BETA   

Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira  

Plantão de 

dúvidas com a 

professora Aline, 

em tempo real, 

das 17h às 

18h30min  

Inglês   

Matemática 

Ciências    

História   

T.D.E. 

Ed. Física  

Inglês 

Ensino Religioso 

Geografia     

Inglês 

 Português  

Literatura e 

Produção 

ESE 

Plantão de 

dúvidas com a 

professora de 

Inglês (Larissa), 

em tempo real, 

das 16h30min às 

17h 

 

 


