Prezados Estudantes!
Prezados estudantes, estamos vivendo um
momento difícil e vamos conseguir vencer todas
as dificuldades, juntos!
É importante neste momento de suspensão
das aulas e de isolamento social que possamos
continuar ativos e aprendendo é ainda melhor. Por
isso, aproveite o tempo de isolamento social para
estudar, ocupe bem este tempo. Se tiver dúvidas,
entre em contato com seus amigos em grupos de
WhatsApp, fale com seus pais. Caso não consiga
resolver, não se preocupe, anote todas elas e
quando as aulas retornarem, pergunte a seus
professores que eles poderão te ajudar.

Neste período é importante que você:
•

Construa uma rotina de estudos (que tal organizá-la no mesmo período que você ia
para escola?);

•

Organize um ambiente agradável e tranquilo para estudar;

•

Desenvolva as atividades propostas todas as semanas;

•

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

•

Fique em casa! Esta é a melhor maneira de estar seguro, neste momento.

Fiquem atentos aos sinais de ansiedade e irritação que possam aparecer. Caso isso ocorra,
converse com seus pais, com um amigo de sua confiança, pelo WhatsApp ou pelo telefone.
Sempre temos alguém ao nosso lado, com quem podemos contar. Não se esqueça!

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

Para ajudar você neste período, estão sendo produzidas, semanalmente, enquanto houver a suspensão
das aulas:
1 Atividade Escolar para cada ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio;
2 Tarefa Semanal articulada ao conteúdo trabalhado na semana;
3 Tarefa complementar retomando a atividade realizada na(s) semana(s) anterior(es). Este
material será disponibilizado a partir da 2ª semana, pois tem como objetivo oportunizar a
melhoria contínua na sua aprendizagem.
Também serão disponibilizados vídeos, jogos, leituras, videoaulas, e-books, ou seja,
uma série de atividades diversificadas para que você possa utilizar seu tempo de isolamento
social, aprendendo!
O Aplicativo tem o objetivo de favorecer o desenvolvimento de atividades pedagógicas
online e offline. Ou seja, você pode estudar utilizando o Aplicativo pelo celular ou pelo
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 você
estuda, ou na Assessoria Pedagógica do município e solicitar
o material impresso.
Não se esqueça, é importante agendar um horário para
retirada do material, de maneira que não cause aglomeração
de pessoas na escola ou na Assessoria Pedagógica.
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