
 
 

 

Belo Horizonte, 5 de junho de 2020. 

Queridos Pais do 1º Ano B: 

Estamos nos dedicando, com muito empenho, ao planejamento de nossas atividades nesse momento tão 

desafiador para todos. Destacamos alguns aspectos importantes: 

1. Utilização de ferramentas variadas:  Tendo em vista os estudos que temos realizado sobre o Ensino 

à Distância para essa faixa etária, consideramos necessária a utilização de várias ferramentas para 

favorecer a aquisição de habilidades e competências que constam de nossa proposta pedagógica. 

Portanto, estamos oferecendo, além das videoaulas e das atividades, aulas remotas ao vivo.  

2. Postagem de videoaulas e atividades: Daremos continuidade à postagem de videoaulas e atividades, 

de acordo com os quadros abaixo. 

3. Ampliação das aulas remotas ao vivo: As aulas ao vivo serão ministradas, em tempo ampliado, de 

acordo com os horários abaixo. Basta acessar pelo link que está ao final da carta. 

4. Atendimento das professoras no momento da aula: Pensamos também que seria de grande valor o 

atendimento das professoras nos minutos finais de cada aula, com o objetivo de estimular as crianças 

a realizarem as atividades com gosto.  

5. Atividades em Grupos, de acordo com as necessidades: Além das aulas com a turma completa, 

daremos sequência ao atendimento das crianças em grupos, de acordo com as necessidades 

observadas para o trabalho de alfabetização. Caso precisemos fazer alterações nos grupos, vocês 

serão informados. 

6. Projetos: Serão também desenvolvidos projetos com a turma, por considerarmos que essa 

metodologia favorece o gosto pelo estudo, a investigação e a participação ativa dos alunos no 

processo de aprendizagem. 

Ressaltamos que, ao longo do processo, poderão ocorrer alterações, objetivando sempre o 

aperfeiçoamento. 

Contamos com o empenho de vocês, pois temos consciência do valor dessa união Escola/Família para o 

desenvolvimento das nossas queridas crianças. 

                                                            Um afetuoso abraço, 

                                                                            Vanessa Araújo 

                                                                        Diretoria Pedagógica 

 

 

 

 

 

 



Planejamento Pedagógico – Junho (sujeito a alterações) 

 

 Zoom – Aulas remotas ao vivo 

 Moodle – Videoaulas/Atividades  

 

Todos os componentes curriculares serão trabalhados de forma interdisciplinar de acordo com a BNCC. 

*Componentes curriculares a serem trabalhados de forma interdisciplinar: Língua Portuguesa/ Matemática / 

História / Geografia / Ciências da Natureza / Ciências Humanas. 

 

1º Ano B – Semana de 8 a 10 de junho 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Livre Videoaula 
Música 

Videoaula 
Artes Visuais 

Videoaula 
Teatro 

Recesso Recesso 

14h30 às 
15h 

Momento com a 
Assessora 

Inglês 
Horário especial 
14h30 – Grupo 3 
15h30 – Grupo 2 
16h30 – Grupo 1 

Alfabetização 
 

15h 
às 16h 

Aula 
interdisciplinar* 

 
Assessoramento 
na realização de 

atividades   
Dúvidas 

Aula 
interdisciplinar* 

 
Assessoramento 
na realização de 

atividades 
 Dúvidas 

Livre Atividade Atividade Atividade 

 

1º Ano B - A partir do dia 15 de junho 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Livre Videoaula 
Música 

Videoaula 
Artes Visuais 

Videoaula 
Teatro 

Videoaula 
Ed. Física 

Videoaula 
Ed. Ambiental 

14h30 às 
15h 

Momento com a 
Assessora 

Inglês 
Horário especial 
14h30 – Grupo 3 
15h30 – Grupo 2 
16h30 – Grupo 1 

Alfabetização 
 

Inglês 
Horário especial 
14h30 – Grupo 3 
15h30 – Grupo 2 
16h30 – Grupo 1 

Alfabetização 
 

15h 
às 16h 

Aula 
interdisciplinar* 

 
Assessoramento 
na realização de 

atividades   
Dúvidas 

Aula 
interdisciplinar* 

 
Assessoramento 
na realização de 

atividades 
 Dúvidas 

Aula 
interdisciplinar* 

 
Assessoramento 
na realização de 

atividades 
 Dúvidas 

Livre Atividade Atividade Atividade Atividade Atividade 

 
 

Link para acesso enviado por e-mail e WhatsApp 
 

 


