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 6º ano- TODAS AS AULAS A PARTIR DE 21/06 VIA GOOGLE MEET- ACESSO PELO 

PLURALL- AULAS DIGITAIS

 ACESSO SISTEMA ACADÊMICO KAITS- NOTAS E FREQUÊNCIA ( ACESSO EM 

MATRÍCULAS) BOLETIM DO 1º TRIMESTRE (DOCUMENTOS)

 PLURALL- ACESSO A AULAS DIGITAIS, ESTUDOS ORIENTADOS, PROVA PH E 

ATIVIDADES NO MAESTRO



DICAS 
 Encare a aula remota da mesma forma que a aula presencial. Para te ajudar a se 

concentrar, faça como se estivesse na escola. Coma nos horários de intervalo, não fique 
usando o celular, jogando ou fazendo qualquer outra coisa que tire sua concentração!

 Tire suas dúvidas. Todos entendemos que são tempos difíceis e que precisamos nos 
esforçar mais que o comum. Não tenha vergonha de perguntar o que não entendeu, 
lembre-se que, às vezes, uma dúvida simples que não é tirada pode virar uma super
dúvida! 

 Faça suas anotações em aula

 Tirar foto da tela faz com que você perca tempo da sua tarde colocando seu caderno  
em dia!

 Participe das aulas

 Tente se manter longe das coisas que podem te distrair, como tv, vídeo game, celular e 
até mesmo a geladeira.



 Acorde e troque de roupa

 Ficar de pijama pode te deixar com preguiça, é importante que acorde um 

pouco mais cedo que o horário de aula e se prepare.

 Reconheça e valorize os esforços das crianças. A gente precisa se sentir 

motivado para ir além!

 Manter horários saudáveis de sono e alimentação são fundamentais. Mantenha 

o espaço de estudos limpo e arrumado. Seu cérebro aprende melhor quando o 

ambiente está organizado.

 Deixe seus materiais de estudo acessíveis para que você encontre o que 

precisa facilmente.



 Determine horários de estudo, distribuindo disciplinas e conteúdos e 

estabelecendo prioridades.

 Defina metas de estudo para não deixar os trabalhos e as matérias 

acumularem.

 --Faça resumos e mapas conceituais para facilitar o estudo.

 --Anote suas dúvidas e dificuldades e entre em contato com seus professores.
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