
 
 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021. 

COMUNICADO 

Assunto: Sábado letivo – 27 de fevereiro. 

 Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

De acordo com o nosso Calendário Anual, o próximo sábado, dia 27 de fevereiro, será 
letivo. E, neste dia, ofereceremos às nossas crianças, de forma remota, duas atividades 
pedagógicas importantes: a abertura da Ciranda de Livros e as aulas de intervenção de Língua 
Portuguesa e Matemática. 

Ciranda de Livros: 

A leitura de textos literários ocupa espaço significativo no trabalho com a linguagem ao 
longo da escolaridade. Formar leitores autônomos, com amplo repertório de critérios de escolha 
e com possibilidades de analisar e de falar sobre literatura, é uma das metas que temos. E é 
justamente para atingir essa meta que, nas salas de aula, tantas são as entradas de textos 
literários: leituras feitas pela professora para as crianças, sessões simultâneas de leitura, ciranda 
de livros, festa dos 100 livros, escritas e reescritas de versões e leituras compartilhadas. 
 Lembramos que os títulos sugeridos para a Ciranda de Livros estão disponíveis em 
www.sigmadf.com.br > Área Restrita > Conteúdos Pedagógicos > Ensino Fundamental Anos 
Iniciais > Ciranda de Livros. 

 Como será a abertura da Ciranda de Livros? 

 Os(as) alunos(as) do matutino e do vespertino devem acessar a Plataforma Plurall, às 
8h, através do link diário de aula da professora: 

Das 8h às 8h20 Acolhida aos alunos 
Das 8h20 às 9h Sessão Simultânea de Leitura 

 

Importante! 

 Os links para a Sessão Simultânea de Leitura estarão no componente de Língua 
Portuguesa, na Plataforma Plurall, a partir de 6ª feira, dia 26 de fevereiro. O aluno 
deverá escolher a sessão da qual quer participar. 

 Plataforma Plurall > Clicar em Maestro > e procurar por Sessão 
Simultânea (na disciplina de Língua Portuguesa). 

 

 Aulas de intervenção de Língua Portuguesa e Matemática: 

 Terminaremos a nossa manhã com os aulões de Língua Portuguesa e 
Matemática, retomando habilidades importantes nos dois componentes curriculares. O 
acesso às aulas será a partir do mesmo link utilizado para o acesso às aulas da semana. 

http://www.sigmadf.com.br/


 
 

Das 9h às 10h  Aula de Língua Portuguesa 
Das 10h às 10h30  Intervalo 
Das 10h30 às 11h30 Aula de Matemática 

 

Esperamos todos vocês! Será uma manhã de muito aprendizado! 

Até lá. 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica dos Anos Inciais 


