
 

 

Prezadas famílias, 
 

Todos nós da Rede de Ensino UP estamos desejando a vocês muita saúde e segurança durante este período 

de suspensão das aulas. 

 

Para que os seus filhos continuem aprendendo enquanto estão afastados da escola, reunimos alguns recursos e 

trabalhos. Quando espaçados, os recursos fornecidos devem proporcionar aos alunos atividades pedagógicas 

por cerca de 5 semanas. 

 

Sua escola provavelmente forneceu algumas orientações sobre como utilizar esses materiais. A seguir, 

fornecemos orientações simplificadas que se aplicam a qualquer escola UP. 

 

Alunos nos jardins de infância 1–2 (K1–K2) 

● Ler com seu filho durante cerca de 15 minutos por dia 

● Fazer cerca de 15 minutos por dia de estudos em casa com o aluno, focando em fazer trabalhos de 

matemática e de alfabetização 

● Se você tiver acesso a tecnologia, consulte as orientações da sua escola sobre trabalhos virtuais 

adicionais 

  

 

Alunos nos anos 1–2 

● Ler com seu filho, ou garantir que ele leia, durante cerca de 20 minutos por dia 

● Fazer cerca de 20–30 minutos por dia de estudos em casa com o aluno, focando em fazer trabalhos de 

matemática e de alfabetização 

● Se você tiver acesso a tecnologia, consulte as orientações da sua escola sobre trabalhos virtuais 

adicionais 

   

 

Alunos nos anos 3–5 

● Os alunos devem ler durante 30 minutos por dia 

● Os alunos devem fazer cerca de 30–40 minutos por dia de estudos em casa, equilibrando esse tempo 

entre as disciplinas 

● Se você tiver acesso a tecnologia, consulte as orientações da sua escola sobre trabalhos virtuais 

adicionais 

   

 

Alunos nos anos 6–8 

● Os alunos devem ler durante 30 minutos por dia, no mínimo 

● Os alunos devem fazer cerca de 45–60 minutos por dia de estudos em casa, equilibrando esse tempo 

entre as disciplinas 

● Se você tiver acesso a tecnologia, consulte as orientações da sua escola sobre trabalhos virtuais 

adicionais 

   


