
 

 

Considerando a edição do Decreto do Prefeito de Armação dos Búzios, nº 1.358 de 16 de março 

de 2020, que trata das medidas a serem adotadas para a prevenção do COVID-19, a 

Coordenação do 4º e 5º ano juntamente com a equipe do Educacional elaborou algumas 

sugestões pedagógicas para contribuir com a aprendizagem dos nossos alunos. 

Lembrando que: 

COVID-19 NÃO SÃO FÉRIAS! VAMOS CONTINUAR 

COM NOSSAS MENTES AFIADAS. 

 

1º DIA 2º DIA 3º DIA 4º DIA 5º DIA 
Vamos aproveitar o 
dia de hoje e fazer 
uma lista das 
brincadeiras que 
você mais gosta de 
brincar em casa? 

Nossa semana está 
sendo atípica. Que 
tal fazer registros 
de coisas diferentes 
que você fez essa 
semana? Hummm 
fotos são bem 
interessantes... 
Partiu, tirar fotos! 

Saudade também 
da tia, do tio, da 
dinda, da vovó... 
Que tal escrever 
uma carta para 
eles? Vamos 
aproveitar e 
descobrir a 
diferença entre 
carta e e-mail! 

Dia de revisão do 
conteúdo, vamos 
exercitar nossa 
mente refazendo os 
exercícios já feitos 
em sala! 

Vamos nos divertir 
novamente com 
games educativos? 
Escolha um bem 
legal! 

Vamos aproveitar 
esse momento e 
rever o que já 
estudamos? Refazer 
alguns exercícios é 
muito bom! Vamos 
estudar? 

Que tal se divertir 
com games 
educativos? 
Existem muitos 
jogos on-line... 
Divirta-se! 

Já que estamos em 
casa a bastante 
tempo, vamos 
mexer um pouco 
nosso corpo. 
Coloque aquela 
música preferida e 
vá dançar! 

Hoje vamos revisar 
o que ainda não 
deu tempo de ser 
revisado. Bora 
estudar!!! 

Lembra das fotos 
que você tirou ao 
longo da semana? 
Que tal escolher a 
mais bonita e 
desenhar em um 
papelão? Ficará um 
belo quadro! 

Muitas informações 
são divulgadas 
sobre o COVID-19. 
Que tal fazer uma 
pesquisa sobre 
pontos 
importantes sobre 
essa pandemia? 

Revisar o conteúdo 
já estudado em sala 
é uma ótima 
sugestão. Que tal 
estudar um pouco? 

Hoje é dia de 
leitura, escolha um 
livro de sua 
preferência, que 
tenha em casa e 
vamos a leitura! 

Vamos aproveitar o 
momento para 
sermos solidários! 
Tire o dia para 
separar os 
brinquedos que não 
usa mais... Assim 
que voltarmos 
entregamos para 
quem necessita! 

Monte um lanche 
hoje, Você é o 
chefe! Faça algo 
nutritivo e gostoso 
se necessário 
solicite a ajuda de 
um adulto. Depois 
registre a receita do 
seu lanche em uma 
folha. Capriche!!! 

 

 

 

 



 

 

Considerando a edição do Decreto do Prefeito de Armação dos Búzios, nº 1.358 de 16 de março 

de 2020, que trata das medidas a serem adotadas para a prevenção do COVID-19, a 

Coordenação do 4º e 5º ano juntamente com a equipe do Educacional elaborou algumas 

sugestões pedagógicas para contribuir com a aprendizagem dos nossos alunos. 

Lembrando que: 

COVID-19 NÃO SÃO FÉRIAS! VAMOS CONTINUAR 

COM NOSSAS MENTES AFIADAS. 

 

6º DIA 7º DIA 8º DIA 9º DIA 10º DIA 
Ajudar nas tarefas 
domésticas também é 
legal! Vamos ajudar na 
arrumação do seu 
quarto? 

Hoje vamos 
revisar as matérias 
que ainda não 
revisamos. Partiu, 
estudar!!! 

Brincar de 
adedanha/stop 
com sua família de 
casa é uma boa 
opção para passar 
o tempo. 
Aproveita! 

Humm... Filminho 
é sempre uma 
ótima opção! Que 
tal pedir para o 
adulto que está 
cuidando de você 
para fazer uma 
pipoca e assistir 
TROLLS? 

Dar aquela lida na 
matéria para não 
ficar para trás é 
muito importante! 
Ocupe o seu 
tempo com bons 
momentos, 
estude! 

Hora de se divertir em 
casa! Brincar no Site 
https://rachacuca.com.br 
É muito divertido, você 
vai gosta das atividades 
de raciocínio lógico. 

Aqueles 
brinquedos 
antigos ainda 
fazem sucesso! 
Fazer 
embaixadinha, 
jogar bola de 
gude, pular corda, 
brincar de 
elástico... Saão tão 
legais! Bora 
colocar em prática 
essas e outras? 

Matemática em 
ação... Vamos 
brincar de lojinha? 
Pegue seus 
brinquedos, 
dinheirinho de 
mentira, faça 
tabelas de preço e 
se prepara para 
brincar com seus 
bonecos. Atenção 
com o troco hem? 

E vamos de 
estudo... 
Revisando os 
conteúdos 
trabalhados... 
Aproveita esse 
tempinho para 
rever o que ficou 
para trás! 

Não durma tarde! 
Horas de sono 
aumentam o 
sistema 
imunológico. 
Aproveita esse 
momento e 
escreva como foi a 
sua semana. 
Capriche na letra! 

Um bom filme para 
relaxar e ver um pouco o 
conteúdo de história, 
que tal assistir Os 
Croods? 

Saudade da 
escola, dos 
amigos... Tenho 
uma idéia, que tal 
trocarmos e-mail? 
Será uma boa hora 
para vermos nosso 
conteúdo de 
Língua 
Portuguesa! 

Hora de brincar 
daquela 
brincadeira 
número 1 da sua 
lista! Divista-se... 

Vamos relaxar e 
terminar o dia 
lendo um bom 
livro? Escolha um 
de sua 
preferência, que 
tenha em cas ou 
busque on-line. 

Muitos dias em 
casa hem... Mas 
até que passou 
rápido! Acredito 
que as suas 
emoções estão a 
flor da pele. Já que 
estamos falando 
em emoções, que 
tal assistir um 
filminho? Indico 
DIVERTIDAMENTE, 
é uma ótima 
opção! 

 

https://rachacuca.com.br/

