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Querida criança,  
Prezados pais,  
É com bastante alegria, coragem e responsabilidade que estamos 

gradativamente retomando nossa rotina de atividades escolares neste início do ano 
letivo de 2021.  

Neste primeiro momento, diante da pandemia de Covid-19 que ainda perdura 
no Brasil, as atividades serão retomadas na modalidade do ensino híbrido uma 
metodologia que combina atividades presenciais e remotas. As atividades remotas, 
como o próprio nome diz, são atividades que atendem um período onde por força de 
legislação ou de prevenção da vida temos o apoio das tecnologias ou de materiais 
impressos para aqueles que não têm acesso aos meios digitais. Para tanto, os 
estudantes serão alocados em escalas de revezamento previamente agendadas 
para atendimento presencial na unidade escolar e também vão realizar atividades 
remotas no período em que estiverem em casa. Tais atividades contemplam os 
conteúdos estabelecidos no Currículo Comum do Município de Bauru.  

O objetivo dessa metodologia de ensino é garantir o acesso à educação 
básica como direito preconizado legalmente, além de possibilitar a continuidade do 
processo de ensino e aprendizagem.  

Parceria, compreensão e incentivo são essenciais para que essa retomada se 
efetive da melhor maneira possível. O apoio familiar e a colaboração nas atividades 
são primordiais para o sucesso e o desenvolvimento de todos.  

Ao dar as boas-vindas, expressamos nossos votos de saúde, solidariedade e 
respeito a todos os nossos alunos e suas famílias! Esperamos o mais rapidamente 
possível voltar às nossas atividades normais.  

Sintam-se todos acolhidos para o início do ano letivo de 2021.  
 

DICAS IMPORTANTES! 
 

• Organizar um espaço físico em casa para que a criança realize as 
atividades, dê preferência a um lugar arejado, tranquilo e claro;  

• Definir um horário destinado para a realização das atividades;  
• Distribuir as atividades escolares durante os dias da semana, para 

que a criança não fique sobrecarregada em apenas um dia.  
• Promova momentos de leitura e diálogo. Isso fortalece os vínculos 

e enriquece a aprendizagem;  
• Incentive sua criança durante a realização das atividades;  
• É importante que registrem os conteúdos na folha de atividades ou 

material que tiver disponível;  
• A concentração é importante, então, cuidado com ruídos e 

conversas; 



MATEMÁTICA 
 
 

ÁREA: Matemática  

EIXO: Espaço e Forma  

CONTEÚDO: 
 

• Organização de objetos no espaço de acordo com suas características;  
• Relações de comparação entre objetos observando suas propriedades 

(semelhanças e diferenças). 
 

OBJETIVO: 
 

• Reconhecer posições de pessoas e objetos, utilizando vocabulário 
recorrente em jogos, brincadeiras e em diversas situações cotidianas; 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Depois de imprimir os desenhos do jogo (os 

recortes das imagens do jogo da memória se encontram no encarte no final das 

atividades) cole em um papelão para dar estrutura e em seguida recorte as imagens 

para apresentar à criança, ensinando as regras de como formar os pares, ressaltando a 

importância de prestarmos atenção às imagens iguais. Em um primeiro momento vale 

ajudar a criança deixando mais difícil progressivamente. Não se esqueça de perguntar 

“você sabe o que são imagens iguais?” “onde está o par desta imagem?” 
 

REGISTRO: pode ser feito durante a atividade por fotos e compartilhado 

posteriormente com sua professora.  



CULTURA CORPORAL 
 
 

ÁREA: Cultura Corporal – 
EIXO: - Brincadeiras de destrezas e desafios corporais. 
 

CONTEÚDO: 
 

• Atividades de destreza e desafios corporais com deslocamento, equilíbrio e 
saltos. 

 

OBJETIVO: 
 

• Planejar e utilizar estratégias para execução de elementos básicos de 
destrezas e desafios corporais;  

• Compreender e agir com as regras do jogo como uma relação entre motivos e 
meios para atingir os objetivos; 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Explicar para a criança o jogo que a criança 
deverá pisar somente no quadrado sem o desenho do Coronavírus e caso ela erre a 
brincadeira e pise no “Coronavírus” desenhado deverá voltar ao início da 
brincadeira. Depois de algumas jogadas e ela compreender a dinâmica da 
brincadeira você poderá fazer outra versão agora apagando os desenhos do 
“Coronavírus” e estimular a criança a lembrar onde estava o desenho, mas caso ela 
pise no antigo lugar do “Coronavírus” (que agora somente o adulto sabe onde está) 
deverá voltar ao começo da brincadeira. Nas primeiras rodadas vale dar dicas para a 
sua criança. Material: Giz, carvão, tijolo, tinta, fita adesiva. 
 

CAMPO MINADO CORONAVÍRUS 
 

• Desenhar no chão 16 quadrados ou círculos, conforme a figura. 

• A criança deverá atravessar o campo minado sem pisar no Coronavírus.  
• Se a criança pular na casinha que tenha o Coronavírus ele deverá recomeçar 

no jogo.  
• Use o modelo abaixo para saber onde estarão os vírus, a criança não poderá 

ver o gabarito.  
• Caso ele pule sobre o Coronavírus, deverá ser aviso e voltar no início. 

 

Registro: pode ser feito durante a atividade por fotos e compartilhado 

posteriormente com sua professora.  




