
 
 

Prezados pais e responsáveis do Fundamental 1, 
 

Neste último mês revisitamos toda a nossa prática pedagógica, atuando através de aulas remotas,              

mesmo não sendo nossa linha usual de trabalho, mas que, neste momento se fez necessário. 

 

Após esse período, já enxergamos perfeitamente o que é base e não pode ser mudado, bem como o                  

que é passível de ajustes, e assim gerenciá-los com tranquilidade, voltando o olhar à demanda familiar.                

Dessa maneira, alteraremos no momento algumas propostas da nossa linha de trabalho, que não serão               

desconsideradas, e sim, ajustadas no retorno.  

 

Diante disso, seguem algumas informações importantes: 
 

1. Vamos priorizar os principais conteúdos dentro das disciplinas da BNCC de Língua Portuguesa,              

Matemática, Ciências, História e Geografia. As atividades que não comprometam diretamente o            

conteúdo serão prorrogadas para o retorno. 

 

2. Os conteúdos das aulas de Arte, Inglês e Música não serão mais enviados. Essas disciplinas                

serão foco de atenção maior no retorno.  

 

3. Dentre as aulas especiais, seguiremos com Educação Física, como forma da criança manter-se              

ativa, e Conectados com Deus. Essas disciplinas serão ministradas através de vídeo-aulas com             

interação direta do professor e com roteiros de estudos. 

 

4. Acreditamos que a educação cristã é um pilar, um diferencial da Escola Grace, e não pode ser                  

postergada. Porém, o que muda na disciplina de Conectados com Deus é que não haverá               
solicitação de tarefas de casa, e os vídeos dos estudos dirigidos serão feitos pela professora               
Elaine Schubert durante este período de aulas remotas.  
Aproveite para fazer deste momento de estudo da Bíblia com seu filho(a) um tempo muito especial, e                 

aproveite para acolher ainda mais o que passa em seu coração nesse momento tão ímpar da vida. 

 

5. Reduziremos um pouco o volume de atividades no caderno em algumas disciplinas, mas ainda               

assim continuarão robustas. Caso percebam que seus filhos têm conseguido realizar todas as             

atividades, e desejem continuar fazendo as páginas dos livros que forem suprimidas dos estudos              

dirigidos, podem continuar. 

 



Relembrando que todas essas alterações citadas acima, são válidas, por enquanto, para o segmento              
do Ensino Fundamental 1. 
 

Abaixo seguem as novas tabelas de horários, VÁLIDAS A PARTIR DE AMANHÃ, dia 29 de abril. 
 

Atenciosamente, 

Direção Pedagógica 

 
HORÁRIOS F1 

atualizado em 27/04/2020 

 
➔ Postagem de material acontecerá conforme escala abaixo // dia a dia seguindo a ordem das               

disciplinas, continuando às 8h. 
➔ Lives tira-dúvidas acontecerão conforme escala abaixo // tempo de 40 min; 

➔ Essa escala é fixa // será assim semanalmente; 
➔ Aulas especiais (Conectados e Ed. Física) será postado na sexta // não haverá live destas               

disciplinas; 

➔ Não esqueça de registrar a presença diária do aluno. 
 

1º ANO A 

Horário da 
aula online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Aluno (a), inicie seus estudos com o devocional // material disponível na disciplina de Conectados com Deus. 

10h30 às 11h10 Língua 
Portuguesa 

Natureza e 
Sociedade 

Matemática 
 

 

 Ed. Física e 
Conectados 
com Deus 
Obs.: apenas 

videoaula estudo 
dirigido, não haverá 

tira-dúvidas. 

 

 

1º ANO B 

Horário da aula 
online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Aluno (a), inicie seus estudos com o devocional // material disponível na disciplina de Conectados com Deus. 

16h10 às 17h Língua 
Portuguesa 

Natureza e 
Sociedade 

Matemática  Ed. Física e 
Conectados 
com Deus  
Obs.: apenas 

videoaula e estudo 
dirigido, não haverá 

tira-dúvidas. 

 



 

 

1º ANO C 

Horário da aula 
online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Aluno (a), inicie seus estudos com o devocional // material disponível na disciplina de Conectados com Deus. 

16h10 às 17h Língua 
Portuguesa 

Natureza e 
Sociedade 

Matemática  Ed. Física e 
Conectados 
com Deus 
Obs.: apenas 

videoaula e  estudo 
dirigido, não haverá 

tira-dúvidas. 

 

 

2º ANO A 

Horário da aula 
online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Aluno (a), inicie seus estudos com o devocional // material disponível na disciplina de Conectados. 

9h50 às 10h30 Língua 
Portuguesa 

Ciências Matemática Ed. Física e 
Conectados 
com Deus  

 
Obs.: apenas 

videoaula e estudo 
dirigido, não haverá 

tira-dúvidas. 

História/ 
Geografia 

 

 

2º ANO B 

Horário da aula 
online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Aluno (a), inicie seus estudos com o devocional // material disponível na disciplina de Conectados com Deus. 

15h30 às 16h10 Língua 
Portuguesa 

Ciências Matemática Ed. Física e 
Conectados 
com Deus  
Obs.: apenas 

videoaula estudo 
dirigido, não haverá 

tira-dúvidas. 

História/ 
Geografia 

 

 

 

 

 

 



 

2º ANO C 

Horário da aula 
online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Aluno (a), inicie seus estudos com o devocional // material disponível na disciplina de Conectados com Deus. 

15h30 às 16h10 Língua 
Portuguesa 

Ciências Matemática Ed. Física e 
Conectados 
com Deus  
Obs.: apenas 

videoaula estudo 
dirigido, não haverá 

tira-dúvidas. 

História/ 
Geografia 

 

 

3º ANO A 

Horário da aula 
online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Aluno (a), inicie seus estudos com o devocional // material disponível na disciplina de Conectados com Deus. 

9h10 às 9h50 Língua 
Portuguesa 

Ciências Matemática História Geografia 
 

    Conectados  
Obs.: apenas 

videoaula estudo 
dirigido, não haverá 

tira-dúvidas. 

Ed. Física 
Obs.: apenas 

videoaula, não 
haverá tira-dúvidas 
e estudo dirigido. 

 

 

3º ANO B 

Horário da aula 
online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Aluno (a), inicie seus estudos com o devocional // material disponível na disciplina de Conectados com Deus. 

14h50 às 15h30 Língua 
Portuguesa 

Ciências Matemática História Geografia 

    Conectados 
com Deus 
Obs.: apenas 

videoaula e estudo 
dirigido, não haverá 

tira-dúvidas. 

Ed. Física 
 Obs.: apenas 
videoaula, não 

haverá tira-dúvidas 
e estudo dirigido. 

 

 

 

 

 

 



 

4º ANO A 

Horário da aula 
online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Aluno (a), inicie seus estudos com o devocional // material disponível na disciplina de Conectados com Deus. 

8h40 às 9h20 Língua 
Portuguesa 

Ciências Matemática História Geografia 

    Conectados 
com Deus  
Obs.: apenas 

videoaula e  estudo 
dirigido, não haverá 

tira-dúvidas. 

Ed. Física 
Obs.: apenas 

videoaula, não 
haverá tira-dúvidas 
e estudo dirigido. 

 

 

4º ANO B 

Horário da aula 
online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Aluno (a), inicie seus estudos com o devocional // material disponível na disciplina de Conectados com Deus. 

14h10 às 14h50 Língua 
Portuguesa 

Ciências Matemática História Geografia 

    Conectados  
Obs.: apenas 

videoaula e  estudo 
dirigido, não haverá 

tira-dúvidas. 

Ed. Física  
Obs.: apenas 

videoaula, não 
haverá tira-dúvidas 
e estudo dirigido. 

 

 

5º ANO A 

Horário da 
aulaonline 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Aluno (a), inicie seus estudos com o devocional // material disponível na disciplina de Conectados com Deus. 

8h às 8h40 Língua 
Portuguesa 

Ciências Matemática História Geografia 

    Conectados 
com Deus 
Obs.: apenas 

videoaula e estudo 
dirigido, não haverá 

tira-dúvidas. 

Ed. Física 
Obs.: apenas 

videoaula, não 
haverá tira-dúvidas 
e estudo dirigido. 

 

 

 

 

 



 

5º ANO B 

Horário da aula 
online 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Aluno (a), inicie seus estudos com o devocional // material disponível na disciplina de Conectados com Deus. 

13h30 às 14h10 Língua 
Portuguesa 

Ciências Matemática História Geografia 

    Conectados 
com Deus 
Obs.: apenas 

videoaula e estudo 
dirigido, não haverá 

tira-dúvidas. 

Ed. Física 
Obs.: apenas 

videoaula, não 
haverá tira-dúvidas 
e estudo dirigido. 

 
 


