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Olá Estudante! Tudo bem? 

Vivemos nesses dias um momento muito difícil e diferente por causa do 

coronavírus, que se propaga por meio do contato físico com outras pessoas. 

Apesar de sermos jovens e não estarmos no grupo de risco, temos que pensar 

nas pessoas idosas como nossos avós ou nos familiares que tenham problemas 

de saúde, como a diabetes, hipertensão e as gestantes. Por este motivo, 

devemos ficar em casa e manter as mãos limpas, sempre lavando com água e 

sabão ou quando não for possível utilizando o álcool gel, além de manter a 

higienização dos objetos em nossas casas para que nossas famílias estejam 

protegidas. 

Mas, o “ficar em casa” neste período, não quer dizer que você esteja de férias e, 

para que utilizem o tempo de forma produtiva, aprendendo sempre mais, 

preparamos pra vocês atividades complementares semanais para que sejam 

feitas por você ou em parceria com as famílias. 

Sabemos que estas atividades não substituem o aprendizado escolar, mas 

acreditamos que independentemente do local é fundamental continuar sempre 

aprendendo! 

É importante que você estabeleça uma ROTINA DIÁRIA de estudos.  Pode iniciar 

estudando no tempo em que estaria na escola. 

Nossa dica é que enquanto estuda, você evite se distrair com: música, televisão, 

internet, etc. É preciso se concentrar nas atividades, nos materiais e na leitura. 

Você pode fazer as atividades propostas no seu caderno registrando a data e o 

nome da atividade. E quando a rotina escolar voltar ao normal, pode mostrar ao 

seu professor como você foi dedicado nesses dias de isolamento social! 

Todas as atividades foram planejadas de acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e foram feitas com muito carinho pra você! 

Bons estudos! 

Equipe SEMED 
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