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Faculdade Adventista da Bahia 

Assessoria Pedagógica 
BR-101, km 197, Capoeiruçu – Caixa Postal 18 – Cachoeira BA 

CEP: 44.300-000 – Brasil  
e-mail: selcr25@gmail.com 

 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS n.2/2014 

PROCEDIMENTO: Atividades de casa + rotina semanal de atividades 

 

1. ATIVIDADES DE CASA: 

 Educação infantil ao 1º ano – todos os dias em doses homeopáticas + até duas 

atividades de componentes curriculares diferentes. 

 2º ao 5ºano – todos os dias, em doses homeopáticas + até três atividades de 

componentes curriculares diferentes. 

 Lembretes:  

o É preciso explicar detalhadamente ao aluno o que deverá fazer, como fazer, 

onde encontrará o suporte para as respostas (referências e fontes de 

pesquisa), o prazo da entrega, considerando o volume (tamanho e quantidade) 

da mesma.  

o A tarefa deve possuir instruções, normas e orientações muito claras. 

o O professor deve retomar a atividade na aula seguinte e discutir os resultados 

com a turma, realizando sua devolução ao aluno, considerando seu 

desempenho de modo que ele realmente aprenda e não cometa os mesmo 

erros. 

o Não adianta enviar lições que repetem exercícios dados em classe. Cabe ao 

professor dar condições para que os alunos façam sua tarefa de casa com 

segurança. 

o Atividade precisa ser pensada em função das capacidades dos alunos, isto é, 

tarefas que as crianças sejam capazes de realizar sozinhas. 

 

2. ROTINA SEMANAL PREVISTA PARA 2ºAO 5º ANO 

Língua portuguesa:  

 Todos os dias, considerando os seguintes eixos de trabalho: 
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o Oralidade 

o Leitura de gêneros textuais diversos  

 Um texto diferente cada dia, a partir do uso social real, com 

portadores diversos (revistas, jornais, dicionários, 

enciclopédias, hipertexto, textos não verbais. 

 Fazer um levantamento com os alunos para saber: em que 

situações reais você e sua família lêem, escrevem (produzem)? 

A partir daí será realizado o trabalho, com ampliação de 

situações e textos. 

 Realizar diariamente a roda de leitura: feita pelo professor em 

voz alta. Livros pequenos (de uma vez), livros maiores (em 

capítulos). Estamos fazendo o levantamento dos livros que 

serão utilizados. Enquanto isso, cada professora deve fazer sua 

escolha a partir do que o LEEI já possui. 

 O 5º ano desenvolverá o projeto da autobiografia. 

 Todas as turmas desenvolverão o projeto Autores e Obras 

(durante todo o ano letivo). 

o Prática da produção e revisão o texto 

 3 produções por semana. 

 Variar a forma de revisar: legenda, texto no quadro, duplas, 

trios, etc. 

 A análise linguística será realizada a partir das produções 

(gramática, pontuação, ortografia (Artur Gomes de Morais), 

estrutura textual). 

o Análise linguística: gramática, pontuação, ortografia e estrutura 

textual. 

Matemática 

 Todos os dias, considerando e alternando os aspectos formativos e informativos. 

 Aspectos formativos (atividades práticas, uso de procedimento com recursos, 

conceitos (click), extrapolações (cálculo mental, estimativa, resolução de problemas, 

tratamento da informação). Planejar esses tipos de atividades de maneira alternada. 

 Aspectos informativos (parte-se da vida real (Você Sabia?), para dar sentido do uso 

social da matemática e significado: projetos e pesquisa simples). Ver o melhor 

momento. 
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 Toda semana deve haver um espaço para o jogo (impresso, indicado no livro ou 

sabidinho.com(virtual) – ver orientações sobre jogos). 

 Prever realização de atividades de raciocínio lógico (Com o lápis na mão). 

 Ver o melhor momento para realizar atividade reflexiva ( E então?; Mais que números, 

sou gente!) 

 Em Matemática, é preciso mapear todo o ano para não deixar nenhum bloco de 

conteúdos de fora (números e operações; espaço e forma; grandezas e medidas; 

tratamento da informação). 

 

Ciências 

 Um dia por semana. 

 Roda de ciências (a conversar posteriormente). 

 

História, Geografia e Arte 

 Um dia por semana. 

 Faremos um estudo de material específico para orientações mais significativas. 


