
 
Cronograma de Entrega de Atividades Online 

Educação Infantil 

Início das atividades remotas:  31/ Março /2020 (validação data posterior) 02/ Junho/2020 

Periodicidade da Entrega 
dos Materiais ao alunos 

Ferramenta Utilizada Periodicidade do Retorno das 
Atividades encaminhadas 

Ações adotadas para garantir o 
acesso ao material 

Diário 31/03 até   12/05  
Diariamente 

- Grupo da turma no Whatsapp; 
- Envio de atividades e materiais necessários para a 
realização das atividades;  
- Mensagens de áudio com orientações, sugestões e  
incentivos enviados pelos docentes; 
- Materiais escolares enviados em kit para cada 
família (papéis diversos, palitos, massinhas, 
tampinhas) ; 
- links de livros, histórias, músicas e dinâmicas;  

Semanal   
Mensagem Whatsapp, ligação,  
entrega presencial (materiais 
disponibilizados) pela escola. 

13/05 até 16/06  
Semanal 

- Grupo de Turma no Whatsapp; 
- Mensagens de áudio e vídeo com orientações, 
sugestões e incentivos enviados pelos docentes; 
- Vídeos realizados pela professora regente, com a 
rotina diária (chamadinha, tempo, leitura de nomes)  
- Envio de materiais e atividades impressas,  
material pedagógico (apostila) do aluno; 
- Links de livros, histórias, músicas e dinâmicas;   
- Empréstimos de livros de Literatura Infantil. 
 

Semanal Mensagem Whatsapp, Entregas 
presenciais na escola. 

17/06/2020 em diante - Grupo de Turma no Whatsapp; 
- Mensagens de áudio e vídeo com orientações, 
sugestões e incentivos enviados pelos docentes; 
- Vídeos realizados pela professora regente, com a 
rotina diária (chamadinha, tempo, leitura de nomes)  

Quinzenal Mensagem Whatsapp, Entregas 
presenciais na escola. 



 
- Envio de materiais e atividades impressas,  
material pedagógico (apostila) do aluno; 
- Links de livros, histórias, músicas e dinâmicas;   
- Empréstimos de livros de Literatura Infantil. 
 

Dia 23/07/2020 as 19:30h https://www.youtube.com/watch?v=0pV-
ugREsbo&feature=youtu.be 
“Como Educar na pandemia e pós pandemia” 
Bate Papo com Regina Shudo: -Vamos entender a 
importância das atividades escolares sugeridas pela 
escola no momento da pandemia. 

Não há retorno para essa 

atividade 

Link enviado nos grupos de 

Whatsapp para Pais e Equipe 

Docente.   

Dia 04 de agosto de 2020 

Horário 19:30h ás 20:30h 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=fbJb-JlpcwI 

Tema: EDUCAR PARA A AUTONOMIA: FAMÍLIA E ESCOLA 

PENSANDO JUNTAS NO FUTURO      DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES. 

Encontro Família e Editora OPET  

(duas vezes ao ano)  

Devido a pandemia será online  

Link enviado a todos os Pais 

 e Professore através dos grupos  

do WhatsApp. 
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Ensino Fundamental 

Início das atividades remotas:  31/ Março /2020   (validação data posterior)  06/ abril / 2020 

Periodicidade da Entrega 
dos materiais 

Ferramenta Utilizada Periodicidade do Retorno das 
Atividades 

Ações adotadas para garantir o 
acesso ao material 

Diário 31/03 até   12/05  
Diariamente 

- Grupo da turma no Whatsapp; 
- Mensagens de áudio com orientações, 
sugestões e incentivos enviados pelos 
docentes; 
- Material do aluno; caderno e livros 
didáticos, 
- links de livros e histórias; 

Semanal   
Mensagem Whatsapp 
Entrega dos Materiais dos alunos  
(cadernos e livros) 

13/05 até 16/06  
Semanal 

- Grupo de Turma no Whatsapp; 
- Mensagens de áudio com orientações, 
sugestões e incentivos enviados pelos 
docentes; 
- Envio de materiais e atividades 
impressas; 
- Material didático do aluno; 
- Links de livros, histórias, músicas e 
dinâmicas;   
- Empréstimos de Livros de Literatura 
Infantil. 
 

Semanal Mensagem Whatsapp, Entregas 
presenciais na escola. 

17/06  - Grupo de Turma no Whatsapp; 
- Envio de materiais e atividades 

Quinzenal Mensagem Whatsapp, Entregas 
presenciais na escola. 



 
impressas; 
- Mensagens de áudio e vídeos com 
orientações, sugestões e incentivos 
enviados pelos docentes; 
- Envio de materiais e atividades 
impressas; 
- Material didático do aluno; 
- Links de livros, histórias, músicas e 
dinâmicas;   
- Empréstimos de Livros de Literatura 
Infantil. 
 

Dia 23/07/2020 as 19:30h https://www.youtube.com/watch?v=0pV-

ugREsbo&feature=youtu.be 

“Como Educar na pandemia e pós 
pandemia” 
Bate Papo com Regina Shudo: -Vamos 
entender a importância das atividades 
escolares sugeridas pela escola no momento 
da pandemia. 

Não há retorno para essa atividade Link enviado nos grupos de Whatsapp 

para Pais e Equipe Docente.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=0pV-ugREsbo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0pV-ugREsbo&feature=youtu.be

