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2º ROTEIRO DE ESTUDOS 

ATIVIDADES DOMICILIARES PARA OS ALUNOS DA SALA DE ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

Carta para as famílias 

Estamos vivendo um momento único e é importante que estejamos unidos para 

enfrentarmos o surto da Covid-19.  

A Educação tem um papel importante neste processo, por ser um caminho potente para 

a conscientização da sociedade.  A parceria escola e família é fundamental no processo 

educacional e no sucesso do educando. 

Com a suspensão das aulas presenciais, foram adotadas medidas para assegurar a 

continuidade da aprendizagem com planos adaptados, diversificando as estratégias e 

metodologias, levando em consideração alguns pontos além da realidade local de cada unidade 

escolar como: a disponibilidade de conectividade, recursos para a impressão dos materiais 

quando este se fizer necessário aos alunos e a parceria com o professor da sala regular na 

adaptação e elaboração das atividades. 

No caso da Educação Especial, a abordagem do professor de Atendimento Educacional 

Especializado leva em consideração novas expectativas de aprendizagens para os alunos, com 

vistas ao desenvolvimento de habilidades gerais e/ou específicas de cada educando, conforme 

suas necessidades e individualidades. Mas fiquem tranquilos, iremos preparar atividades que 

possam ser realizadas com facilidade no ambiente domiciliar, com recursos e estratégias 

diferentes dos atendimentos para facilitar a aplicação por parte dos responsáveis que já estão 

bem atarefados. 

Para atender o recebimento dessa continuidade escolar as atividades necessárias a 

serem impressas, os Gestores de algumas Unidades Escolares, respeitando as normas da 

OMS, se organizaram com atividades online ou a impressão das apostilas e ainda através de 

contato direto com a professora do A.E.E. 

Em conjunto com as atividades a serem desenvolvidas, será realizada uma apostila com 

atividades recreativas elaboradas pelo professor Anderson Bruno, que serão oferecidas aos 

alunos com base na contribuição para o desenvolvimento de suas habilidades motoras e 

cognitivas. 

Temos também na equipe da Educação o Núcleo de Apoio Multidisciplinar que conta com 

profissionais fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos e terapeutas ocupacionais que 

atendem crianças com dificuldade de aprendizagem, e que no momento estão contribuindo com 

vídeos, buscando propor atividades, brincadeiras e histórias visando uma intervenção 

diferenciada. 

Algumas práticas que podem contribuir no momento da aplicação das atividades: 

 



 Estabelecer rotinas para realização das atividades; 

 Propor um ambiente tranquilo e acolhedor; 

 Marcar um horário com professor responsável para orientações na realização das 

atividades, caso encontre dificuldade ou precise de orientações para mediar as 

atividades; 

 Realizar as atividades de forma tranquila, uma atividade por dia; 

 É importante registrar a data que realiza cada atividade, podendo fotografar ou filmar e 

compartilhar com a professora do A.E.E; 

 

 A impressão não é obrigatória e não impede a realização das atividades que podem ser 

registradas no caderno ou respondidas oralmente, a estratégia será definida com a 

professora do A.E.E; 

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades com a colaboração 

ou supervisão de um adulto, mais do que estudar com os filhos, o momento deve ser 

usado também para fortalecer os laços familiares; 

 Tenha paciência procurando entender que, muitas vezes será necessário deixar a 

atividade para um outro dia ou horário, e, procurar fazer desse momento prazeroso e 

motivador. 

 


