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ATIVIDADES COMPLEMENTAR: ORIENTAÇÃO DE 
ESTUDOS, JOGOS E BRINCADEIRAS  

Alunos do 1º ano do Ensino Fundamental 1 
  

  
  

Entendemos a escola como lugar de construção e ampliação de 
aprendizagens que permitem ao sujeito, seja ele grande ou pequeno, 
compreender e interagir de forma consciente e inteligente com o mundo 
à sua volta. Para que isso aconteça, os conteúdos de aprendizagem não 
podem se restringir a conceitos, e sim devem envolver também 
procedimentos, atitudes, valores e posturas esperadas de um estudante, 
adequadas a cada momento da escolaridade. 
 
No primeiro momento da implantação do projeto pedagógico do Anglo21, 
por se tratar de uma fase de conhecimento, adaptação e apropriação de 
uma nova visão de ensino, organizamos a rotina dos alunos de 1° a 5° ano 
reservando dois momentos na semana para o trabalho de construção de 
procedimentos de estudo. Isso foi importante e nos deu condições de, no 
segundo ano do projeto, tratar os procedimentos de estudo como 

conteúdo de aprendizagem presente nas aulas de todas as áreas. 
   
Agora, no terceiro ano de implantação de nosso projeto, as práticas 
escolares para a formação de estudantes estão bastante fortalecidas e são 
desenvolvidas no período curricular, integrando todos os processos de 
aprendizagem. Referimo-nos a procedimentos relacionados ao “aprender 
a aprender” – aprender a tirar dúvidas, a perceber e dizer que não 
entendeu algo, a identificar quais ajudas são necessárias, a organizar o 
próprio espaço de trabalho, a tomar nota, a anotar na agenda as lições de 
casa a serem feitas, a organizar-se para levar os cadernos necessários para 
casa, a localizar a página ou a folha da lição, entre tantos outros que 
nossos alunos podem adotar nesta etapa da escolarização.  
 
Neste ano, propusemos a eliminação das aulas complementares de EO 
para os 1os anos pelo fato de as crianças estarem iniciando uma nova 
etapa de escolarização, em que os procedimentos de formação da postura 
de estudante são inseridos gradualmente pelo professor em suas aulas 
diárias. Entram em contato com a organização dos cadernos didáticos das 

áreas, localizam as atividades, reconhecendo-as por códigos e utilizando 
o índice, em suma, familiarizam-se com esses e tantos outros pequenos 



procedimentos estruturantes para a paulatina construção de uma postura 
autônoma nos estudos. O trabalho previsto inicialmente para esta série é 
organizado em blocos de tempo menor, assim como é menor a quantidade 
de atividades propostas, inclusive para casa. Em determinado momento - 
em geral no final do segundo trimestre do 1º ano, esse tempo se dilata, e 
vai se ampliando no decorrer da escolaridade. A quantidade de atividades 

em sala e para casa passa também a ser maior, chegando a cinco por 
semana no final do Fundamental 1. 
 
É importante destacar que o momento de levar a lição para casa é 
esperado pelas crianças. Elas percebem que estão crescendo, sentem-se 
cada vez mais capazes de realizar algumas tarefas sozinhas, de se 
responsabilizar por elas, e querem, com orgulho de si mesmas, mostrá-las 
aos pais. 
 
Essas são as reflexões que embasaram a nossa proposta de não realização 
das aulas complementares de EO para os 1os anos. Ainda assim, 
considerando e compreendendo os aspectos apontados pelas famílias que 
nos procuraram, estamos oferecendo uma modalidade de atividade 
complementar que chamamos de EO, jogos e brincadeiras. 
 
Nessas aulas, que se realizarão às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 
14h30, os alunos terão algumas atividades relacionadas a aspectos 

trabalhados no período regular, além de atividades envolvendo jogos e 
brincadeiras. A atividade terá início no dia 7 de fevereiro, e as inscrições 
podem ser feitas até o dia 6. 
 

 
 

Esperamos que nossos alunos possam desfrutar desses encontros, e que as 

solicitações das famílias estejam, dessa forma, sendo atendidas.  
 
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
Cintia Simão 
Coordenação pedagógica – Ed. Infantil e 1º ano EF1  

 

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  
Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 
  

 

  

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lUZNDf_vstfgTdOBnw4Q4t0H_2vuNnMcMSGxD_8kSfw/edit
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_ColegioAnglo21_&d=DwMF-g&c=Dbf9zoswcQ-CRvvI7VX5j3HvibIuT3ZiarcKl5qtMPo&r=lP_UzwbZODwx06R-iCpYSmf-g8L3G1B6gAObeYEtSTk&m=pCSDvCrMDuKzlt4LC2GwP2rmv13SR-tawrXw-AwxObo&s=6t3JSYUP3jX6833exuS7_uNzic2t9f7Y9Eg7BdPA3Hw&e=

