
Guia de Orientação 

à Família
4º ano a 3ª série

Prezados pais e responsáveis,

Diante da atual situação do nosso país e considerando a implicação

no calendário escolar, assumimos a nossa responsabilidade de

garantir a continuidade do desenvolvimento de habilidades dos

alunos mesmo distante do ambiente escolar. Em virtude

disso, construímos um guia especialmente para auxiliar pais,

responsáveis e alunos na adaptação para esse período de

estudos a distância.

Sabemos que o aprendizado é algo particular e, pensado

nisso, este guia tem o intuito de orientar você a encontrar a melhor

maneira de organizar seus estudos, ou de seu filho, nesse

período, usando os Roteiros de Estudo e assim garantindo a

continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvendo as

aprendizagens essenciais propostas para educação

básica, conforme estabelece a Base Nacional Comum Curricular -

BNCC.

O Roteiro de Estudo é um passo a passo de atividades que

o aluno realizará de forma autônoma durante esse período,

baseado no modelo de ensino a distância em que o aluno usará

ferramentas digitais para aquisição do conhecimento, como vídeos

aulas, aulas online, podcast, ambientes virtuais, WhatsApp, entre

outras ferramentas. Vale ressaltar que, de maneira alguma, esta

ferramenta substitui o trabalho da escola ou dos professores, mas

pretende dar continuidade à educação em tempos de

distanciamento social.



Para cada capítulo, o aluno irá contar com diversos

Roteiros de Estudos, um para cada disciplina. O ideal

é que o aluno realize as atividades sugeridas nesses

roteiros em um período médio de duas semanas.

Para isso, é importante estabelecer uma rotina de

estudos bem organizada, em cada dia da semana,

contemplando todos os componentes curriculares

(disciplinas).

Mas como organizar essa rotina? Uma sugestão é se basear na

grade de horários da escola, algo que o aluno já está familiarizado.

Outra sugestão é se basear na grade de videoaulas do SAS Ao Vivo.

Aliás, lembre-se que as videoaulas e os roteiros são

complementares! A experiência de aprendizado à distância fica

completa quando o aluno consegue implementar os dois

instrumentos na sua rotina, SAS Ao Vivo e Roteiros de Estudo.

As atividades dos Roteiros de Estudo foram pensadas de forma que

o aluno siga uma sequência didática e, para que isso

aconteça, seguem algumas orientações, tanto para discentes quanto

para seus pais e responsáveis.

Como os responsáveis podem ajudar?

• Motivar os estudos dos seus filhos;

• Estabelecer junto com seu filho os horários diários para os 

estudos e organizar as disciplinas que vai estudar no dia;

• Estudar no horário que tenha mais disposição;

• Escolher um ambiente que favoreça a concentração;

• Orientar os filhos na hora dos estudos;

• Respeitar os horários de descanso;

• Programar pausas durantes os estudos;

• Cuidar da dispersão dos filhos.



Como os alunos podem agir?

• Fazer anotações;

• Elaborar mapa mental;

• Usar roteiros de estudo;

• Escrever sobre o que aprendeu;

• Rever a matéria;

• Fazer resumos;

• Assistir vídeos sobre o assunto;

• Trocar ideias sobre o assunto.

Para alunos do 6º ano ao Pré-Universitário, há também a

possibilidade de seguir uma rotina de estudos por meio do SAS

Online: videoaulas diárias que estão sendo transmitidas no Youtube

para todos os alunos do Brasil. Os roteiros e as outras ferramentas,

como Eureka e SASTV, estão disponíveis apenas para os

alunos SAS. No entanto, as videoaulas não substituem os roteiros e

nem o contrário, eles são complementares.

Desde já gostaríamos de agradecer sua confiança em nossas

soluções educacionais e esperamos poder contribuir para atenuar os

efeitos da crise pela qual passamos.

Conte conosco!


