
Sugestões pedagógicas 
para implementar o EAD 
com os alunos em casa 

Bússola 

1) O primeiro passo para implementar um ensino a distância de qualidade, é organizar a rotina! Para ajudar as 
famílias na organização dos afazeres com as crianças, compartilhe com eles uma rotina de estudos e afazeres 
escolares. O modelo abaixo poderá ser personalizado de acordo com a realidade da sua escola 

Oriente os pais a separar um momento do dia para os estudos e o restante para descanso/lazer ou outras atividades. 
É importante saber também que em casa, o processo é diferente e provavelmente os pais não conseguirão aplicar 
todas as matérias do dia, conforme a rotina das aulas presenciais. Ou seja, a estrutura precisa ser mais leve.

Exemplo:

Segunda Terça quarta quinta sexta

Matemática Português História Geografia Ciências 

2) Faça sugestões de horários para as lições, respeitando o horário da escola para tentar não quebrar a rotina. 
Geralmente em casa, temos mais distrações, então uma boa alternativa é fazer intervalos de 510 minutos a cada 
50 minutos de tarefas. Isso ajuda a relaxar o corpo e a mente de maneira saudável.  

3) Crie mapas de foco. O que é isso? São os assuntos chave e aprendizagens fundamentais de determinados 
conteúdos que as crianças precisam aprender. Analise quais aspectos são base na aprendizagem. Se achar 
necessário, compartilhe com os pais para que eles acompanhem estes assuntos e o processo de aprendizagem.

4) Torne tudo muito didático, pois os pais não possuem a bagagem que os professores têm! Lembre-se que o 
ensino vai muito além do conteúdo, é preciso aplicar maneiras pedagógicas que os pais não conhecem! Estimule 
os pais e as crianças a materializar o aprendizado. Um exemplo: podemos trabalhar interpretação de texto e 
leitura, analisando os textos das redes sociais, dos jornais digitais ou impressos, etc. 



5) Se possível, faça vídeos caseiros curtos para falar sobre a atividade e ajudar os pais no repasse do conteúdo 
para o aluno. Assim, ficará mais fácil enviar por meios de comunicação, como o WhatsApp. 

• Testar novas receitas com os pais com ingredientes simples. Um 
exemplo: bolinho de arroz, que requer ingredientes mais fáceis de 
encontrar e ter em casa, como arroz, ovos, farinha de trigo e amido de 
milho;   

DICAS 
EXTRAS

Atividades legais para fazer em casa 
(para professores, alunos, coordenadores, familiares e leitores)

• Se alongar ao acordar e fazer competição de quem consegue ficar mais 
equilibrado em uma posição difícil sem cair;

• Piquenique na sala ou quintal: que tal fazer uma refeição comum de 
maneira diferente? Simule um piquenique na sua casa para quebrar a 
rotina;

• Ligue para alguém que você não fala tem um tempo! Esse momento de isolamento 
social nos distancia fisicamente, mas a distância física não quer dizer distância 
afetiva! Se aproxime ainda mais de quem ama!

• Monte um quebra cabeça! Você sabia que essa prática faz bem para a saúde da mente e 
memorização? Sugestão: o quebra cabeça pode ser produzido em casa! Utilize o molde 
abaixo para fazer um desenho cheio de detalhes e bem colorido. Recorte e divirta-se!




