
Queridas Famílias!

Após uma semana de adaptação em que foi
necessário conciliar a acolhida às crianças no
ambiente escolar e a manutenção das atividades na
modalidade on-line, retomamos o planejamento
projetado para o início do ano letivo, enviado na
carta do dia 27 de janeiro de 2021.
A partir da próxima semana, teremos na rotina diária
o momento de interação - que busca integrar as
crianças que estão na Escola e aquelas que
permanecem em atividade domiciliar - por meio de
transmissão simultânea, nomeado “Estação Toda
Turma”. Segue então, o novo horário escolar e
demais informações relevantes.

Atenciosamente,
Equipe Técnica do Núcleo da Infância



Como será a rotina das crianças que estiverem em atividades domiciliares (online)? 

Organização da rotina diária por estações – 1ª ao 4ª ano

ESTAÇÃO
“GRUPO ONLINE”

Aula somente para quem 
está em casa.

A proposta para a modalidade on-line envolverá uma rotina diária que inclui momentos e
estratégias pedagógicas organizados nas estações citadas.

ESTAÇÃO  “TODA TURMA”

Encontro diário com a turma 
toda. (via transmissão 

simultânea). 
Acolhida, proposições e 

encaminhamentos coletivos.

ESTAÇÃO 
“ESTUDO AUTÔNOMO”

Continuação dos estudos de 
forma autônoma (atividades 

diferenciadas de estudo). 



Aula exclusiva com a professora 

regente e professores especializados 

para as crianças que estão em casa. 

Diariamente, as crianças se encontrarão no

momento de transmissão ao vivo. O tempo de

duração dessa vivência irá variar de acordo com a

faixa etária das crianças e ano escolar que

frequentam.

As crianças seguirão seus estudos a partir

da orientação da professora. É o momento

para explorar, exercitar e aprofundar

conhecimentos, desenvolvendo a

progressiva autonomia em percursos

singulares de aprendizagem.



Horário escolar presencial – 2F
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

13h45min *TS - 13h45min *TS -13h45min *TS - 13h45min *TS - 13h45min TS - 13h45min

14h20min Monitoria

14h55min (Lanche)

Monitoria

14h55min

(Lanche)

Monitoria

14h55min (Lanche) INGLÊS
14h30min - Recreio  

14h55min - Lanche

15h10min Recreio

(até 15h35min)

Recreio

(até 15h35min)

Recreio

(até 15h35min)

15h10min - Recreio
15h35min - Lanche

16h

16h20min

ARTE ED. FÍSICA MÚSICA

17h10min

Escalonamento de dias para Grupo 1 e Grupo 2 *TS – Transmissão simultânea



Horário escolar on-line – 2F
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

13h45min *TS *TS *TS *TS *TS 

14h20min ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM

15h Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche

15h10min INGLÊS ARTE MÚSICA ED. FÍSICA 

16h20min

17h10min *TS –

Transmissão simultânea

Estação TODA TURMA


