
Prezados pais e responsáveis,

Compreendendo a situação atual do País e a importância das nossas

crianças continuarem vivenciando situações de aprendizagem,

construímos um material especialmente para vocês que serão os

responsáveis por realizarem essas mediações.

Esse material é direcionado para os pais de alunos do Fundamental

Anos Iniciais de 1º a 3º ano e é composto por atividades e

orientações que podem ser inseridas na rotina das crianças com a

intenção de continuar desenvolvendo as habilidades necessárias

previstas pela BNCC.

São atividades práticas em que você poderá desfrutar de momentos

valiosos com seus filhos em tempos tão difíceis. Essas atividades

foram planejadas para serem trabalhadas diariamente, para

aproximar as crianças da rotina escolar.

Para isso seguem algumas orientações:

1. Construa uma rotina com as crianças incluindo algumas

atividades permanentes, como: hora de dormir, tomar banho,

higienização das mãos, realização das atividades etc. Lembre-se

que existem ações que podem ser negociadas e outras que

precisam ser realizadas. Não esqueça de estabelecer os

horários, uma sugestão é usar como referência: manhã, tarde e

noite.

Guia de Orientação 

à Família
Anos Iniciais – 1º ao 3º ano



Exemplo de sugestão de rotina:

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

Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã

Leitura Brincadeira
Jogos 

Educativos

Escute uma 

música
Leitura

Atividade do dia Atividade do dia Atividade do dia Atividade do dia Atividade do dia

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

Brincadeira Assistir um filme Brincadeira Leitura
Jogos 

Educativos

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche

Tarefa do dia a 

dia
Livre

Brincadeira em 

família

Filme com a 

família
Livre

2. Atente-se ao ambiente em que a criança realizará a atividade,

mesmo que seja uma atividade prática é necessário um espaço

que possibilite encontrar todo o material necessário para não

atrapalhar na concentração do seu filho.

3. Em algumas atividades, a criança será direcionada a realizar

registros gráficos. Sabemos que cada criança tem a sua hipótese

de leitura e escrita e que o seu papel será de mediador. É

muito importante que esses momentos sejam prazerosos, então

cuidado com as intervenções.

4. As propostas apresentadas terão como orientações recursos

digitais como o aplicativo Playkids, sites de jogos, vídeos além

de brincadeiras e muitas interações todas relacionadas

às atividades propostas. Vale a pena conferir!

Segue abaixo uma sugestão de rotina. Fique à

vontade para adaptar com os hábitos que

vocês estão mantendo em casa.



•O objetivo desse roteiros é fazer com que as crianças, mesmo nesse

período, continuem estabelecendo uma rotina de estudo de maneira

mais prática desenvolvendo as aprendizagens essenciais previstas

pela BNCC, ou seja, esses roteiros não substituem o calendário

acadêmico das escolas;

•Cada roteiro representa atividades para serem realizadas no dia,

ou seja, a cada dia você deve utilizar um roteiro com orientações

para serem trabalhadas com a criança;

•Levando em consideração que muitos pais possuem outras

obrigações para cumprir nesse período que estamos passando, os

roteiros apresentam atividades curtas, idealizadas para serem

trabalhadas de 1 a 1 hora e meia, podendo ser estendidas com o

uso de atividades complementares ou de ferramentas digitais;

•O roteiro contém o nome da Componente Curricular, os Objetos

de Conhecimento e as Aprendizagens Essenciais;

•As atividades realizadas devem garantir que as Aprendizagens

Essenciais sejam compreendidas pelos alunos;

•A cada duas semanas será trabalhado um capítulo do material,

trabalhando com todas as Componentes Curriculares, conforme

descrito na grade de aulas a seguir:

Atividade do dia:

•As atividades estão disponíveis nos roteiros de

estudos, que podem ser encontrados no Portal SAS

(Portal SAS -> SAS On-line -> Roteiros de Estudo ->

Selecionar série e capítulo);

1º ANO SEG TER QUA QUI SEX

SEMANA 1 Port. Mat. Nat e Soc. Port. Ing.

SEMANA 2 Port. Mat. Nat e Soc. Port. Artes

2 e 3º ANO SEG TER QUA QUI SEX

SEMANA 1 Port. Mat. Cie. Port. Hist.

SEMANA 2 Port. Mat. Ing. + Art. Port. Geog.



• A licença premium gratuita é válida por 90 dias e foi uma

parceria realizada entre SAS e o aplicativo Playkids para auxiliar

as escolas, pais e alunos a superar esse momento de

quarentena;

• Os roteiros apresentam uma integração entre o conteúdo

proposto para o aluno e o Playkids. Existe um caminho para

cada atividade presente no roteiro;

• A licença premium permite que o pai acesso todos os

conteúdos da plataforma, não só os propostos no roteiro.

• Atente-se ao tempo destinado a tecnologia, busque sempre

equilibrar as atividades privilegiando os momentos de

interação e as trocas de conhecimento.

Sobre o Playkids:

• O acesso à plataforma será feito totalmente mobile -

smartphone e tablet;

• Para ter acesso, o pai/mãe/responsável deve realizar

seu cadastro através de um link que enviamos

diretamente para a escola, portanto, será a escola

que disponibilizará essas informações aos pais;

Dicas de Tarefas do dia a dia

Oriente seu filho para ajudar nas tarefas do dia a dia contribuindo

para a dinâmica familiar e promovendo as habilidades relacionadas

a responsabilidade e o cuidado, contribuindo com a autonomia da

criança.

✓ Arrumar a cama.

✓ Organizar brinquedos e livros.

✓ Ajudar a regar as plantas 

✓ Alimentar os animais de estimação.

✓ Ajudar a arrumar as compras do supermercado.

✓ Colaborar na preparação das refeições.

Agradecemos a parceria e contem conosco para construirmos 

uma Educação de Excelência! 


