
                                  Estratégias de trabalho das aulas não presenciais 

1º ANO 

Os alunos levaram as páginas dos manuais a trabalhar. O docente diariamente enviará 
mais trabalhos através do email dos pais colocará fichas na escola virtual para eles 

realizarem em casa online. Quem não tem internet as tarefas serão transmitidas 
telefonicamente. Os Encarregados de Educação irão igualmente organizar um horário 
de estudo com os filhos.  
 

2º ANO A 

Foram marcados alguns trabalhos para realizarem nos manuais. Serão enviadas tarefas 
online através da escola digital. 
Para questões ou dúvidas, foi criado um grupo pelo WhatsApp para serem trocadas 
informações, para fazermos pontos da situação e esclarecer dúvidas. 
 
2º B 
No último dia de aulas foi organizado o trabalho que os alunos deverão realizar durante 
o próximo mês. 
Assim, foi indicado que diariamente deverão executar alguns dos trabalhos  
Os Encarregados de Educação, serão contactados periodicamente pela professora para 
alertar para a necessidade de diariamente os alunos desenvolverem as suas tarefas. 
Posteriormente será indicado um livro que os alunos lerão semanalmente e sobre o qual 
preencherão uma ficha de leitura que será elaborada pela docente. 
Foram partilhados jogos lúdicos, dobragens, sites que os alunos podem realizar e seguir. 
Todas estas atividades serão reajustadas sempre que se achar necessário.  
 
3.º A 

Na sexta-feira foram distribuídas tarefas a realizar durante o período de encerramento 
da escola. Os alunos foram informados das tarefas que deveriam fazer diariamente. 
Foi criado um grupo no WhatsApp para que estejamos em contacto sempre que 
necessário para esclarecimento de dúvidas. 
Serão sugeridas algumas atividades disponíveis na plataforma da Escola Virtual para 
trabalharem os conteúdos lecionados. 
 

4º ANO 

Os alunos levaram já marcadas algumas tarefas (fichas e o número de páginas dos 
manuais que deveriam estudar durante esta semana). 
Será criado um email para comunicação com pais e alunos para serem dadas ideias de 
como irá decorrer este trabalho conjunto. 
Serão enviadas as fichas de avaliação trimestral (que estavam previstas) e que poderão 
executar com consulta e ajuda dos pais. Serão sugeridas algumas matérias disponíveis 
na plataforma da Escola Virtual, bem como o envio de testes. Será elaborado um 
mapeamento das atividades diárias para os alunos.  

 

 



Para os que faltaram na sexta feira bem com para o grupo de alunas que beneficiam de 
apoio o trabalho será enviado através do mail. 
 


