
SUGESTÕES
PARA RITMO
EM CASA -

FUNDAMENTAL

Se meu pensar é luz,
Minha alma se ilumina.
Se minha alma se ilumina
A terra torna-se uma estrela
Se a terra é uma estrela,
Sou verdadeiramente 
homem

Herbert Hahn



Queridas
Famílias
Pensando em mantermos um vínculo das crianças com a escola ao longo das próximas semanas compartilhamos com 
vocês algumas sugestões de como elaborar uma rotina que remeta à escola em casa, para que as crianças sintam que não 
estão de férias. Conscientes de que o ritmo é curativo e traz segurança, mantê-lo nesse momento é de extrema importância. 
São apenas sugestões. Cada família reflita sobre o quanto será possível trabalhar com elas. Ninguém melhor do que a mãe 
e o pai para observar seu filho e entender o momento que está passando e quanto desse alimento é necessário oferecer - 
se precisa de mais incentivo ou mais recolhimento. Estamos encarando esse momento como uma oportunidade de juntos, 
construirmos um caminho. 

É importante que a cada dia a criança faça pelo menos uma tarefa que remeta à escola, para não acumulá-las. Respeitando 
a diferença natural dos dias da semana (dias letivos) e final de semana (dia de descanso). Nesse momento, é importante 
que a criança esteja acompanhada pela mãe ou pai, para que ela perceba que a tarefa está sendo acolhida e apoiada no 
ambiente da casa.
A tecnologia nos ajudará nesse momento que estaremos distantes fisicamente, mas lembramos que esse recurso deve ser 
restrito aos adultos. O material para as crianças que for disponibilizado via email ou whatsapp deve ser impresso.
*costumamos utilizar pequenas bolas de tecido ou tricô para exercitar a matemática. Cada professor irá indicar formas 
adequadas para cada idade para esse momento.
**com o retorno das aulas uniremos os trabalhos realizados em casa e confeccionaremos um trabalho coletivo.
***cada professor irá indicar o que é mais relevante para ser observado de acordo com o currículo do seu ano.

Sabemos que muitas dúvidas surgirão ao longo desse período, muitas delas não teremos respostas imediatas pois esse é 
um cenário novo para todos. Nos,  professores nos encontraremos virtualmente toda semana para conversarmos sobre as 
questões que aparecerem e assim poderemos encaminhar as respostas. Pedimos que tenham paciência e tolerância com 
essa espera.
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Arrumar a cama, ajudar a preparar o café da manhã, ajudar arrumar a cozinha

Fazer uma caminhada/ pular corda/ tomar sol/ jogar bola*

Lanche: ajudar a preparar o lanche e arrumar a cozinha

Tarefa da escola, cada professor indicará uma atividade adequada para a idade

Ajudar a preparar o almoço e almoçar

Descanso

Fazer tricô de dedo** / leitura/ tocar flauta/ cantar

Observar a natureza, as plantas, o céu, o movimento do lado de fora da janela, a casa,
o clima e fazer um diário de observação através de registro por escrito ou desenho
com data ***

Música para arrumar o parque

Brincar livre

Início do momento de recolhimento, banho, jantar

19h Contar uma história, conto, narrativa, ler um conto para a criança, (alimento para o
sono) ritual para o sono, falar o verso individual (crianças do 2º ao 6º ano)



Poema de agradecimento
do lanche:

Poema de
agradecimento do dia
para antes de dormir:
“Da cabeça aos pés, sou a imagem de Deus
Do coração as mãos, sinto o sopro de Deus,
Quando fala com a boca, sigo a vontade de Deus,
Quando Deus eu avisto, em toda parte,
No pai, mãe, em todas as pessoas queridas,
No animal e na flor, na arvore e na pedra, 
Não sinto medo de nada, 
Só amor a tudo que está ao meu redor.”

“Tu que reinas,
Acima das estrelas, 
Faze-nos dignos de receber
Com amor e devoção
Tudo aquilo que a terra nos dá”

Ao longo desse período, nos manteremos atualiza-
dos das novas orientações dos órgãos responsá-
veis de educação e saúde para direcionarmos cada 
encaminhamento. Estamos aguardando o pronun-
ciamento das instâncias competentes para regula-
mentar o calendário, e cumprimento de horas 
letivas buscando minimizar prejuízo para as crian-
ças e as famílias. 

Contamos com a compreensão e
colaboração de todos.

 Adriana Barros, Adriana Del Arco,  Ana Paula, 
Andrea R., Andrea M, Barbara, Camila, Edson, Gus-
tavo, Julia, Melissa, Vanessa, Vitor.


