
                                                              ”Na união, todas as vantagens.” (Madre Clara) 
Porto Alegre, 25 de março de 2020. 

 
GUIA DE ORIENTAÇÕES ÀS FAMÍLIAS PARA  

ACESSO ÀS ATIVIDADES ON-LINE 

 EDUCAÇÃO INFANTIL / ANOS INICIAIS / ANOS FINAIS  
Estimadas famílias, Paz e Bem! 

        Esse Guia de Orientações tem por objetivo auxiliar no acesso às atividades on-line que              
serão disponibilizadas mediante a utilização da plataforma digital (6º ao 9º ano) e o              
compartilhamento via Google Drive (Educação Infantil ao 5º ano), as quais deverão ser             
realizadas ao longo do período de suspensão das aulas. 

        É importante ressaltar que na modalidade de ensino à distância, para que ocorra um              
processo educativo significativo, é imprescindível a mediação no desenvolvimento das tarefas,           
definir um horário de estudo, assim como a manutenção diária do Hábito do Estudo por parte                
dos estudantes. Por isso, é fundamental o monitoramento destas atividades. Contamos com a             
sua parceria e presença junto ao estudante. 

Sendo assim, as etapas a seguir foram planejadas e implementadas pela Equipe            
Técnica e Pedagógica, utilizando ferramentas que facilitam o acesso ao trabalho e a interação             
entre a Instituição e os estudantes/famílias. 

Contem conosco! 

Equipe de Tecnologia Educacional e Pedagógica.  

 

ETAPA 1 – GOOGLE DRIVE 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 

 

● Os materiais serão disponibilizados via Google Drive. 
● Os e-mails cadastrados receberão um link de acesso à respectiva etapa de ensino             

que seu filho frequenta. 
● Será disponibilizado o material na pasta da turma conforme as datas de            

publicação. 

As famílias que não receberem o material por e-mail deverão enviar uma            
mensagem informando, no campo ASSUNTO, o nome do estudante e a turma, para o              
e-mail do suporte (ensb.site@gmail.com), indicando uma conta de e-mail válida.  

 

mailto:ensb.site@gmail.com


 

ETAPA  – PLATAFORMA FTD 

ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) 

 

●Os materiais de estudo on-line das respectivas etapas de ensino serão publicadas            
semanalmente na data combinada, pelo professor, na Plataforma Iônica.  

●Os estudantes que não possuem acesso ao portal da FTD receberão o plano de aulas por                
e-mail. As famílias que não receberem o material por e-mail deverão enviar uma             
mensagem informando, no campo ASSUNTO, o nome do estudante e a turma, para o              
e-mail do suporte (ensb.site@gmail.com), indicando uma conta de e-mail válida.  

●Lembramos que devido ao intenso uso das Plataformas Digitais, é possível que aconteçam             
momentos de instabilidade no portal.  

 
ETAPA 3 – DATAS DAS POSTAGENS 

 
Por enquanto, não serão postadas nem encaminhadas atividades avaliativas.         

Informaremos se houver mudanças nesse processo. 
 

DATA DO ENCAMINHAMENTO / 
PUBLICAÇÃO 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE 

27/3 - sexta-feira (entre 9h e 16h) ● atividades relativas ao período de 18/3 a 24/3/2020. 

31/03 - terça-feira (entre 9h e 16h) ● atividades relativas ao período de 25/3 a 31/3/2020. 

06/04 - segunda-feira (entre 9h e 16h) ● atividades relativas ao período de 01/4 a 08/4/2020. 

 

ETAPA 4 – SOFTWARES E APLICATIVOS 

Os materiais compartilhados estarão em PDF, assim como, serão enviados links para            
acesso ao YouTube. 

Certifique-se se o seu computador possui um software leitor de PDF e um Player para               
executar áudio/vídeo. 

Caso não tenha, faça o download dos softwares nos links abaixo: 

● FOXIT (leitor de PDF) – clique aqui (aguarde aparecer a janela para salvar o              
arquivo executável. Logo após baixar, pode-se iniciar a instalação) 

● VLC Media Player – clique aqui (defina a versão do Windows e inicie o download). 

 

 ETAPA 5 – SUPORTE 

Caso ocorram dúvidas relacionadas, tanto a questões pedagógicas e/ou sobre          
Tecnologias Educacionais, contate-nos pelo e-mail ensb.site@gmail.com 

mailto:ensb.site@gmail.com
https://www.foxitsoftware.com/pt-br/downloads/thanks.php?product=Foxit-Reader-Elex&platform=Windows&version=9.7.1.29511&package_type=exe&language=Portuguese
https://www.foxitsoftware.com/pt-br/downloads/thanks.php?product=Foxit-Reader-Elex&platform=Windows&version=9.7.1.29511&package_type=exe&language=Portuguese
https://www.videolan.org/index.pt-BR.html
https://www.videolan.org/index.pt-BR.html
mailto:ensb.site@gmail.com


 

         SUGESTÃO DE FERRAMENTAS / APPs PEDAGÓGICOS  

🌐 https://www.tempojunto.com/ 
(Site genérico, rico em atividades que se podem fazer em família) 
 
🌐https://cursos.faber-castell.com.br 
(A Faber-Castell liberou o acesso gratuito a todos os cursos de sua plataforma online) 
 
 
🗣 Português (ler histórias em voz alta aos mais pequenos): 
 
🌐 https://contadoresdestorias.wordpress.com/ 
🌐 https://janelasobreoamor.wordpress.com/ 
🌐 https://historiasparaosmaispequeninos.wordpress.com/ 
 
🗣 Matemática: 
🌐 https://www.khanacademy.org 
🌐 https://www.funbrain.com/ 
🌐 https://xtramath.org/#/home/index 
🌐 https://www.matific.com/ 
🌐 https://www.prodigygame.com 
🌐 www.youtube.com/channel/UCxWb50Qqme345XN1kFVpPxA) 
🌐 https://myminimaths.co.uk/ 
🌐 https://www.mathsgenie.co.uk/gcse.html 
🌐 www.youtube.com/channel/UCTr7jsVuqZdRJDe2Nnvnxvw) 
🌐 https://www.mathsisfun.com/ 
 
🗣Ciências: 
Era uma vez: 
🌐 https://www.youtube.com/channel/UCoujti21qMtpLxqpAlbGkUQ 
("Era uma vez a Vida". Também há disponível a série "Era uma vez o Homem", "Era uma vez o 

Espaço", "Era uma vez os inventores" basta procurar) 
 
🗣Aprender ciência a fazer brinquedos! 
🌐 http://arvindguptatoys.com/ 
🌐 www.youtube.com/user/arvindguptatoys 
🌐 https://www.thetoymaker.com/ 
 
🗣Natureza: 
🌐 http://ahortaencantada.blogspot.com/ 
🌐 http://www.sciencekids.co.nz/nature.html 
🌐 www.nwf.org/kids/ 
🌐 https://www.natgeokids.com/uk/ 
 
🗣Astronomia: 
🌐 www.frontiernet.net/~kidpower/astronomy.html 



🌐 http://kids.msfc.nasa.gov/ 
🌐 www.jpl.nasa.gov/kids/ 
 
🗣STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática): 
🌐 www.manualdomundo.com.br/ 
🌐 www.youtube.com/channel/UCKHhA5hN2UohhFDfNXB_cvQ  
🌐 https://www.criticalthinking.com/ 
🌐 https://www.playdoughtoplato.com/  
🌐 https://www.simplykinder.com/category/math/ 
🌐 https://thehomeschoolscientist.com 
🌐 https://craftprojectideas.com/cat.../how-to/teachers-corner/  
🌐 www.evilmadscientist.com/ 
🌐 https://thedadlab.net/ 
🌐 www.youtube.com/channel/UCc_-hy0u9-oKlNdMKHBudcQ) 
🌐 https://mysteryscience.com 
🌐 https://thekidshouldseethis.com 
🌐 https://thecrashcourse.com 
🌐 https://m.youtube.com/user/crashcoursekids 
🌐 https://www.crestawards.org 
🌐 https://www.dkfindout.com/uk/ 
 
🗣História: 
🌐 https://www.wdl.org/pt/sets/world-history/timeline/ 
🌐 http://historia-portugal.blogspot.com/ 
 
🗣Geografia: 
🌐 https://online.seterra.com/pt 
🌐 https://world-geography-games.com/world.html 
🌐 http://www.geografia7.com/  (para os mais crescidos e não só) 
 
🗣Artes: 
🌐 https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/ 
🌐 https://www.kid-at-art.com/ 
🌐 http://origamiyoda.com/ 
🌐 http://www.kidsthinkdesign.org/ 
🌐 https://smarthistory.org/ 
🌐 https://www.redtedart.com 
🌐 https://www.facebook.com/artfulparent/ 
🌐 https://theimaginationtree.com 
 
🗣Idiomas: 
🌐 http://www.bbc.co.uk/learning/coursesearch/ 
🌐 https://www.duolingo.com 
🌐 https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/     (quem tiver tablet pode descarregar a 

aplicação gratuitamente) 
🌐 https://www.britishcouncil.org/school-resources/find 
🌐 https://www.bbc.co.uk/cbeebies/radio 
🌐 https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/   (podem descarregar ebooks gratuitamente) 
🌐 https://toytheater.com/ 
 



🗣Programação: 
🌐 https://blockly.games 
🌐 https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/ 
🌐 https://www.dkfindout.com/uk/ 
 
🗣 Para os mais crescidos, vários cursos interessantes: 
🌐 https://www.bighistoryproject.com/home 
🌐 https://www.futurelearn.com 
🌐 https://www.senecalearning.com 
🌐 https://www.open.edu/openlearn/ 
🌐 https://idea.org.uk 
🌐 https://ed.ted.com 
🌐 https://www.tinkercad.com 
 
🗣Música: 
Drumbit.app 
🌐 https://www.flowkey.com/en 
 
 
🗣Cultura: 
O MET oferecerá na próxima semana Ópera online gratuitamente através da sua página oficial. 
Todas as noites às 19.30 hora local, uma produção diferente. 
Segunda-feira 16. Carmen 
Terça-feira 17. A Boheme 
Quarta-feira 18. Il Trovatore 
Quinta-feira 19. Traviata 
🌐 ttps://t.co/RErIzxA7Zb 
 
10 museus para visitar estando em casa: Tour virtual e coleções online. 
1.Pinacoteca de Brera - Milão  
🌐 https://pinacotecabrera.org/ 
2.Galeria Uffizi - Florença  
🌐 https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 
3.Museus do Vaticano – Roma:  
🌐 http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html 
4.Museu Arqueológico - Atenas  
🌐 https://www.namuseum.gr/en/collections/ 
5.Prado - Madrid  
🌐 https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 
6.Louvre - Paris  
🌐 https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 
7.Museu Britânico - Londra  
🌐 https://www.britishmuseum.org/collection 
8.Nova Iorque  
🌐 https://artsandculture.google.com/explore 
9.Hermitage - São Petersburgo  
🌐 https://bit.ly/3cJHdnj 
10.Galeria Nacional de Arte - Washington  
🌐 https://www.nga.gov/index.html 
 

https://www.flowkey.com/en


Fonte: Consultoria Educacional FTD 

Gratidão! A luz de cada um é vital para que a vida, em tempos tão difíceis, faça sentido, 
por meio da Educação Franciscana Aparecida. 

Nosso abraço fraterno. 

Equipe Pedagógica e Direção 


