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Circular nº 03/2017 
Origem: Gabinete Dirigente Regional de Ensino 
Assunto: Sugestão de atividades de Língua Portuguesa EF e EM. 

Jundiaí, 09 de fevereiro de 2017.  

Senhores Diretores, 

Tendo em vista os resultados, referentes à Avaliação da Aprendizagem em Processo 
(AAP), apresentados na OT realizada em 26/01/2017, em relação às habilidades que se 
encontram em situação crítica – entre 25 e 50% de acerto e muito crítica – abaixo de 
25% de acerto, faz-se necessário um trabalho que englobe atividades desafiadoras e 
estratégias diversificadas com foco no apoio à aprendizagem dos alunos e à 
continuidade do currículo. 
 
Diante disso e, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de habilidades em 
situação crítica, nos primeiros dias de aula, relativas à leitura e à escrita, a equipe de 
Língua Portuguesa sugere atividades diferenciadas para o EF e EM – Língua 
Portuguesa. Essas contam com o material do professor, que trazem orientações 
quanto ao desenvolvimento das atividades e com o material do aluno. 
 
Reforçamos que essas atividades foram disponibilizadas para a rede neste ano, pois as 
mesmas faziam parte do projeto Aventuras Currículo+ oferecido em 2016. As 
atividades abaixo relacionadas seguem anexas para facilitar e otimizar o uso: 
 
Série Enigmas para resolver - Ensino Fundamental – 6º e 7º anos  
Série Um dia na vida de um... - Ensino Fundamental – 8º e 9º anos 
Série O assunto em pauta é... - Ensino Médio 
 
Aproveitamos para informar e divulgar que as atividades acima citadas estão no 
espaço virtual, Escola é... que foi criado para desenvolver, destacar, promover e 
facilitar a comunicação com gestores e professores. O objetivo é subsidiar a prática 
pedagógica, disponibilizando materiais em diferentes linguagens e formatos.  
 
A forma como esse espaço foi idealizado permitirá maior interação entre o “usuário e 
o site”, promovendo uma interface rápida e dinâmica, com o intuito de gerar uma rede 
de informações, experiências e conhecimentos para a superação dos desafios do 
ensino e da aprendizagem. 
 
Para saber mais, acessar o hot site “Escola é”, através do link 
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=7951 utilizando login e 
senha Intranet. 
 
Atenciosamente, 
Maria Ludmila Bestetti Catalá Mendes 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região de Jundiaí 
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