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TEMPO NA GRANDE VITÓRIA
FASES DA LUA SOLH OJ E
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A LTA
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09h16(0,2m)
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Fonte: Climatempo e Marinha do Brasil.
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ALGUMAS SUGESTÕES DE ESPECIALISTAS

Cronograma de estudos e intervalos
Dicas para os filhos
> CONSTRUIR UMA ROTINA, estabele-

cendo as prioridades. O ideal é co-
meçar tirando o pijama e arrumando
a cama logo de manhã.

> SEPARAR UM LOCAL adequado para

estudar, que seja mais tranquilo, si-
lencioso, arejado e sem distrações,
como televisão e celular.

> ESTABELECER um horário parecido
com o que se pratica na escola, a fim
de aproximar de uma rotina normal.

> MONTAR um cronograma, com horá-
rios de estudos e intervalos.

> DIVERSIFICAR a fonte de aprendiza-
dos.

> DURANTE O ESTUDO, perguntar, in-
teragir e fazer anotações, pensando
sempre em uma revisão do que foi
estudado.

> QUANDO SURGIREM dúvidas, anotar
em um caderno para que possa tirá-
las com professor posteriormente.

Dicas para os pais
> DEMONSTRAR INTERESSE n a q ui l o

que os filhos estão aprendendo e se

colocar à disposição para ajudá-los.
> ORIENTAR A CRIANÇA para que se

prepare como se fosse para a escola,
tomando banho e colocando roupas
leves e confortáveis.

> CRIAR UM diário/caderno para que o
filho possa anotar as dúvidas ou os
pontos que não ficaram claros da
disciplina estudada.

> NÃO SE FRUSTRAR caso o primeiro
cronograma não tenha dado certo, já
que essa nova rotina é uma constru-
ção e podem surgir melhorias.

> ALÉM DISSO, às vezes, determina-
dos métodos podem dar certo para
uma família e não para outras.

> NÃO QUERER RESOLVER TUDO p a ra
os filhos. Os pais são apenas um su-
porte, isto é, pessoas com quem o fi-
lho pode contar.

Fo n t e : Especialistas consultados.

Férias na
rede estadual
e suspensão
nos municípios

Estudantes da rede pública do
Estado e da Grande Vitória ainda
não voltaram às aulas.

Na rede estadual, a Secretaria de
Estado da Educação (Sedu) infor-
mou que antecipou as férias de ju-
lho para o período de ontem até 4
de abril. Também vem estudando
formas de realização de atividades
não presenciais. Quanto aos dias
de isolamento da semana passada,
a Sedu informou que são conside-
rados dias letivos.

A Prefeitura de Vitória também
adiantou as férias até 6 de abril,
com o objetivo de manter o calen-
dário escolar. Em Vila Velha, a pre-
feitura informou que vai avaliar o
calendário escolar quando as ativi-
dades voltarem ao normal. As au-
las estão suspensas desde o último
dia 17. Já em Cariacica, as aulas
permanecerão suspensas até o fim
do estado de emergência.

Na Serra, os dias de aulas sus-
pensos não serão considerados le-
tivos. A prefeitura está preparando
uma lista de sugestões de leitura,
atividades e exercícios, não obri-
gatórios, para ajudar as famílias. A
previsão é que os alunos retornem
no dia 6 de abril. Contudo, esse
prazo pode ser prorrogado.

Dicas para ajudar os filhos
com as aulas a distância
Ter uma rotina parecida
com a praticada na
escola e estudar em
um local tranquilo são
algumas das sugestões
dos especialistas

Ana Carolina Favalessa

As aulas na rede particular do
Estado foram retomadas.
No entanto, por causa da

medida de isolamento, devido ao
coronavírus, os alunos estão estu-
dando pela internet.

A mudança se deu após a apro-
vação, pelo Conselho Estadual de
Educação, do retorno das ativida-
des na modalidade a distância,
conforme anunciou o governador
do Estado, Renato Casagrande.

A situação é uma novidade para
os estudantes do ensino básico
(fundamental e médio). Ter uma
rotina parecida com as aulas na es-
cola e estudar em um local tran-
quilo e com horários de intervalos
são algumas das dicas dos especia-
listas para que os pais ajudem os
alunos na adaptação.

Para a especialista em Educação
Edna Tavares, a primeira sugestão
é estabelecer uma rotina para os
pequenos e deixar claro que o
cumprimento das tarefas escola-
res é obrigatório. “A família tem
que ter diálogo claro e aberto com
a criança, para que tudo fique mais
leve, e ela entenda que é um mo-
mento passageiro”, afirmou.

Segundo Tavares, é importante
compreender que estudar de for-
ma virtual não faz parte da cultura,
quando se tratam de crianças. Para
ela, o ensino a distância não é o
ideal nessa faixa etária; mas, é o
único no momento.

Para a psicopedagoga e analista
educacional Maria Tereza Samo-
ra, a rotina e o cronograma têm de
ser construídos junto com o aluno.
“Os pais que querem ajudar seus
filhos precisam aprender a melhor
maneira de se organizar, para que
o dia a dia da família seja mais pro-
dutivo e leve”, acrescentou.

De acordo com a coordenadora
do Censo EAD.br, da Associação
Brasileira de Educação a Distância
(Abed), Betina von Staa, é necessá-
rio que os alunos continuem estu-
dando conteúdos curriculares, en-
viados ou não pela escola, como
também outros assuntos.

“Aprender sobre inglês, culiná-
ria, atualidades; consumir livros,
filmes e músicas diferentes, e aces-
sar a museus online são boas op-
ções para aproveitar o tempo li-
v re ”, ilustrou.

A operadora industrial Jussara
Knaak, 47, já está ajudando seu fi-
lho Leonardo Rezende, 14, nos es-
tudos em casa. Ele irá seguir um
plano apresentado pela escola.

“Ele estuda pela manhã, usando
os livros didáticos, e conta com
apoio da tecnologia, pois a escola
já adotava ferramentas digitais pa-
ra ajudar os alunos. Agora, então,
está sendo de suma importância.
Como é preciso mais concentra-
ção, estou acompanhando bem de
perto”, contou Jussara.

ACERVO PESSOAL

A OPERADORA INDUSTRIAL Jussara Knaak ajuda o filho Leonardo Rezende, de 14 anos, nos estudos em casa

D I V U LG AÇ ÃO

PAI apoia filha em atividade escolar


