Prezados Pais e Responsáveis,

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
preocupada com a suspensão das aulas, devido à pandemia
do Coronavírus, apresenta à comunidade escolar e a
sociedade, o Aplicativo Aprendizagem Conectada, como
uma proposta que possibilite aos estudantes de Mato
Grosso uma maneira de continuarem estudando durante o
período de isolamento social, que você pode acessar pelo
endereço www.aprendizagemconectada.mt.gov.br
Toda semana enquanto as aulas estiverem suspensas serão

A

disponibilizadas:

1 Atividade semanal para cada ano da Educação Básica;
2 Tarefa semanal com exercícios referente a atividade da semana;
3 Atividade de complementação semanal – Esta atividade será
disponibilizada a partir da segunda semana, pois tem o objetivo
retomar as situações de aprendizagens trabalhadas nas semanas
anteriores.
Além destes materiais, seus filhos poderão encontrar também
sugestões de links, vídeos, filmes que podem complementar os estudos.
A Proposta visa desenvolver atividades pedagógicas nas modalidades online e off-line. Ou seja,
seus filhos podem estudar utilizando o Aplicativo pelo celular ou computador, com acesso à
internet e fazer as atividades em um caderno a parte.
Caso você não tenha acesso à internet, não se preocupe. É só entrar em contato com a escola onde
seu filho estuda, ou na Assessoria Pedagógica do município e solicitar o material impresso. É

importante agendar um horário para retirada do material, de maneira que não cause aglomeração
de pessoas na escola.

Senhores pais e/ou responsáveis é muito importante neste momento que
vocês apoiem, incentivem e motivem seus filhos na realização das

atividades, para que no momento que as aulas retornarem os
professores possam fazer uma avaliação para (re)iniciar as aulas
considerando os que eles aprenderam neste período em que
ficaram em isolamento social.

É importante que vocês orientem seus filhos a:
•

Construir uma rotina de estudos;

•

Organizar um ambiente agradável e tranquilo para estudar;

•

Desenvolver as atividades propostas todas as semanas;

•

Organizar uma pasta com material que está estudando para entregar
aos professores ao (re)iniciar as aulas;

•

Ficar em casa, pois é a melhor maneira de estar seguro, neste
momento;

•

Solicitar ajuda a você se estiver tendo dúvidas ou dificuldades (caso você tenha dificuldade
em ajudar seu filho, quando possível, tente esclarecer, por WhatsApp com a direção da
escola, ou anote quais são essas dúvidas e assim que retornar as aulas, você pode conversar
junto com seu filho, com os professores.

Fiquem atentos aos sinais de ansiedade e irritação em seus filhos. Estamos vivendo uma situação difícil,
e para eles também não tem sido fácil. É diferente de tudo o que já viveram.
Sente um pouco ao seu lado. Deixe-os falarem. Tente compreendê-los, para poder ajudá-los. Talvez não
tenhamos formação especializada para isso, mas nada como um sorriso de um pai, de uma mãe, de uma
pessoa especial para ajudar em um momento assim.
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