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Prezadas famílias do CSA,
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 esse 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 os
estudos de seu filho, nesse período, elaboramos o um roteiro de estudo,
desta forma garantindo a continuidade do processo de aprendizagem e
desenvolvendo as aprendizagens essenciais propostas para educação básica,
conforme estabelece a Base Nacional Comum Curricular - BNCC.



Um roteiro de estudo trata-se de um passo a passo diário de atividades
que o aluno realizará de forma autônoma durante esse período,
semelhante ao utilizado na escola, mas agora baseado no modelo de
ensino a distância em que o aluno usará ferramentas digitais para
aquisição do conhecimento.



No momento estamos utilizando:

Plataforma UNOi
• Mensagens – canal direto de contato entre o professor e o aluno. Local por onde

aluno enviará arquivos das tarefas de casa.

• Biblioteca de Classe – local onde será disponibilizada vídeo aulas, atividades e
demais recursos.

• Fórum – local para discussão de temas entre alunos e professores fora do horário
de aula.

Aulas ao vivo pelo aplicativo ZOOM no horário regular de aulas.

Lista de transmissão de Whatsapp, onde coordenador pode mandar informações e os
logins para aulas ao vivo



Roteiro Observações

MANHĀ
Assista à “aula ao vivo” de acordo com 
horário da Sala

Aplicativo ZOOM

TARDE

Realize as atividades/ tarefa de casa de 
acordo com as orientações do professor

Acesse na Portal UNOi –
Atividades e verifique a 
atividade postada pelo 
professor

Envie foto/arquivo/respostas da sua 
tarefa para o professor 

Utilize MENSAGENS no Portal 
UNOi

Caso necessário tire dúvidas com o 
professor

Utilize MENSAGENS ou 
FORUM no PORTAL UNOi



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 que isso ocorra de uma forma mais produtiva, é importante estabelecer
uma rotina de estudos bem organizada, em cada dia da semana, contemplando
todos os componentes curriculares.

Mas como organizar essa rotina? Uma sugestão é, fique atento ao ROTEIRO DE
ESTUDO e a grade de horários da escola, algo que o aluno já está familiarizado.



Como os responsáveis podem ajudar? 

• Motivar os estudos dos seus filhos;
• Escolher um ambiente que favoreça a concentração;

• Organizar para que aluno tenha os materiais (apostilas, cadernos, atividades 
extras, etc..) a mão  no ambiente de estudo;

• Estabelecer junto com seu filho os horários diários para os estudos  após as 
aulas online e organizar as disciplinas que vai estudar no dia; 

• Incentive que seus filhos realizem as atividades dentro do prazo proposto pelo 
professor;

• Converse com seu filho sobre as atividades realizadas, demonstrando 
interesse pelo aprendizado dele;

• Estudar no horário que tenha mais disposição; 
• Respeitar os horários de descanso; 

• Programar pausas durantes os estudos; 
• Cuidar da dispersão dos filhos. 



Como os alunos podem agir? 

• Fazer anotações durante as aulas; 
• 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 com familiares. 



Agradecemos a compreensão e contamos com o apoio de todas as famílias para
que logo possamos estar juntos novamente.
Conte conosco!


