
ORIENTAÇÕES PARA OS 
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27 a 30/04/2020

EQUIPE DE FORMAÇÃO CONTINUADA – SME UBATUBA



O que temos?



O que temos Situação O que usaremos nesta 

semana?

Grupos de whatsapp constituídos Expectativas que estejam prontos para uso x

Fascículos do Aprender Sempre (Estará sendo 

enviado pelo Estado no período da 

quarentena)

Disponível em PDF no site da Prefeitura, por ano 

conforme estavam acontecendo as atividades 

semanais.

x

Plataforma Portal da Educação de Ubatuba Disponível no site da prefeitura, em construção. 

Utilização para armazenamento das atividades.

Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

Ler e Escrever e EMAI Disponível na escola. Aguardar orientações para 

entrega.

TV Univesp – 3.2 (Educação Infantil e Anos 

Iniciais)

Estará no ar a partir do dia 27/04 x

TV Cultura Educação – 3.3 (Anos Finais) Já está no ar x

Aplicativo CMSP Educação Infantil e Anos 

Iniciais

Estará no ar a partir do dia 27/04 e sugerimos que 

aguardem orientações para uso.

Aplicativo  CMSP Anos Finais Em funcionamento

Orientações às famílias dos estudantes das

redes estadual e municipais de São Paulo

Disponível em PDF x

Livros PNLD Utilizar conforme disponibilidade e necessidade.



O que usaremos na 

semana de 27 a 

30/04?



Grupos de Whatsapp

• Orientar as famílias sobre o uso do grupo no WhatsApp (horário

de atendimento para dúvidas e combinados);

• Estabelecer a rotina com o horário das vídeoaulas e orientações

aos pais no Centro de Mídia e canais: TV Cultura Educação e

Univesp;

• Auxiliar as famílias para a instalação do aplicativo e acesso a TV

Cultura Educação e Univesp;

• Informar que os alunos/pais poderão interagir com os professores

da sala durante a aula pelo chat e depois da aula pelo WhatsApp

para tirar dúvidas;



Fascículos em PDF

• Disponível no e-mail (circular) e no site da Prefeitura (Anexo 1): 

https://educacao.ubatuba.sp.gov.br/

Como usar?

• Cada professor deverá orientar as famílias para a 

realização das atividades de acordo com a realidade 

da sua turma.

OBS: As atividades escolares obrigatórias não presenciais deverão ser computadas e devidamente

registradas, para continuidade do processo de ensino e de aprendizagem e para cumprimento legal

das 800 (oitocentas) horas de efetivo trabalho escolar.

https://educacao.ubatuba.sp.gov.br/


Registro de atividades do Fascículo 

– Educação Infantil/Família

• Coletar e organizar os registros (fotos e vídeos) enviados pelos pais 

com nome do aluno e data de envio. 

• A família deverá enviar no grupo de Whatsapp da turma.



SUGESTÃO DE ROTINA EDUCAÇÃO INFANTIL
2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Estruturar a rotina

Contato com as 

famílias para 

mediação 

Contato com as 

famílias para 

mediação

Contato com as 

famílias para 

receber registro 

das atividades

FERIADO

Contato com as 

famílias

(Whatsapp)

Organizar os 

registros (fotos e 

vídeos) recebidos

(nome e data)

Acompanhar a 

videoaula

(12h às 14h)

Acompanhar a 

videoaula e 

interação

(12h às 14h)

Acompanhar a 

videoaula e 

interação

(12h às 14h)

Acompanhar a 

videoaula e 

interação

(12h às 14h)

Adaptar ou 

planejar atividade 

extra.

Adaptar ou 

planejar atividade 

extra.

Adaptar ou 

planejar atividade 

extra.

Adaptar ou 

planejar atividade 

extra.



Atividade Complementar – Educação 

Infantil

Planejar e/ou adaptar sugestões de atividades que

contemplem os direitos de aprendizagem de acordo

com a BNCC e Currículo Paulista.

Os pais sob orientação dos professores enviarão os

registros (foto ou vídeo) conforme combinado.



Registro de atividades do Fascículo 

– Ensino Fundamental

• Os alunos deverão realizar (registrar)as atividades no caderno e 

nos materiais disponíveis;

• O professor poderá solicitar que os alunos enviem fotos das 

atividades para correção.



SUGESTÃO DE ROTINA ENSINO FUNDAMENTAL
2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Estruturar a rotina

Contato com as 

famílias para passar 

as atividades extras e 

do Fascículo

Contato com as 

famílias para passar 

as atividades extras e 

do Fascículo

Contato com as 

famílias para passar 

as atividades extras e 

do Fascículo

FERIADO

Contato com as 

famílias

(Whatsapp)

Acompanhar a 

videoaula no horário 

da sua turma

Acompanhar a 

videoaula no horário 

da sua turma

Acompanhar a 

videoaula no horário 

da sua turma

Acompanhar a 

videoaula no horário 

da sua turma

Momento para tirar 

dúvidas dos alunos 

no Whatsapp

Momento para tirar 

dúvidas dos alunos 

no Whatsapp

Momento para tirar 

dúvidas dos alunos 

no Whatsapp

Planejar atividade 

extra

Planejar atividade 

extra

Planejar atividade 

extra

Planejar atividade 

extra



Exemplo de atividade do Fascículo Aprender Sempre Língua 

Portuguesa – Ensino Fundamental

Atividade 1 – Finais de Conto (4ºano)  página 2

- Solicitar ao aluno que realize a leitura da página 2;

- Enviar um áudio ou vídeo explicando a estrutura do enredo de uma 

narração;

- Solicitar a leitura do conto: “O ganso de ouro” da página 3 a 5 juntamente 

com o responsável;

- Enviar um áudio ou vídeo fazendo questionamentos sobre o texto para 

responderem a questão “b” da página 5;

- Enviar atividade extra que contemple habilidade trabalhada na atividade.



Atividade Complementar – Ensino 

Fundamental

Planejar roteiros de atividades que contemplem as

habilidades prioritárias para o 1º bimestre (Anexo 2).

Atividades devem ser registradas no caderno.



TV Univesp 3.2 (Educação Infantil e Anos Iniciais)

TV Cultura Educação 3.3 (Anos Finais)

Aplicativo CMSP

Os alunos e professores que têm acesso a este 

canal deverão acompanhar a programação.

Orientações (Anexo 3). 





EQUIPE DE FORMAÇÃO CONTINUADA – SME UBATUBA

BOA SEMANA!


