
O conteúdo curricular foi reorganizado para 
atender as necessidades dos alunos em cada 
nível, etapa e modalidade da Educação 
Básica.

ESTUDANTES ATENDIDOS
  6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
  1ª a 3ª série do Ensino Médio
  6  6  6
  1ª

Durante o período de aulas não presenciais, 
o conteúdo educacional será transmitido em 
3 canais da TV aberta.

Essa é uma parceria da Secretaria de 
Educação e Desporto do Amazonas, por 
meio do Centro de Mídias, e da TV Encontro 
das Águas.

Inicialmente, o “Aula em Casa” terá duração 
de duas semanas. Mas pode ser ampliado 
enquanto houver necessidade.
(Decretos Nº 42.061 e 42.063, março de 2020)

O cronograma de aulas com horários de 
exibição pode ser acessado no site da 
Secretaria de Educação e Desporto.

Para acessar os canais 2.2, 2.3 e 2.4 da TV 
Encontro das Águas, é necessário realizar 
uma atualização nos canais abertos do seu 
aparelho de televisão.

OS TELEVISORES, INDEPENDENTE DE MARCA, TÊM 
PROCESSOS PARECIDOS NA BUSCA DE NOVOS CANAIS.

Basta acessar o menu pelo controle remoto e 
procurar a opção que mais se assemelha a 
“busca de canais”. 

EM ALGUNS TELEVISORES, ESTA OPÇÃO SE CHAMA 
“BUSCA/SINTONIA AUTOMÁTICA”, “PROGRAMAÇÃO

DE CANAIS” OU “ATUALIZAÇÃO DE CANAIS”. 

Depois de encontrar, é só clicar na opção e 
seguir as orientações da tela, aguardando 
até o final do processo.
Ao concluir esta etapa, os novos canais da 
emissora já estão disponíveis.

As principais atividades que serão  
desenvolvidas durante esse período são:

Estudantes devem acompanhar o regime 
especial de aulas não presenciais em um dos 
três canais abertos da TV Encontro das 
Águas, nos horários estipulados.

OS HORÁRIOS DAS REPRISES NA TELEVISÃO TAMBÉM 
ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

O estudante que perder a transmissão 
através da TV, terá a oportunidade de 
acessar o conteúdo integral online, através 
das plataformas:

MATERIAIS DE APOIO
Para auxiliar, os professores utilizarão 
recursos pedagógicos digitais, disponíveis 
nas plataformas Saber + e Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA).

DÚVIDAS?
Caso o estudante tenha alguma dúvida ou 
não consiga acompanhar as transmissões, 
entre em contato com os professores da 
escola onde está matriculado. Eles estarão à 
sua disposição para orientar o processo de 
aprendizagem durante esse período.
Também haverá interatividade pelo 
aplicativo MANO. Você pode baixar pelo 
Google Play ou Apple Store.

O projeto é uma solução emergencial para 
esse momento em que precisamos redobrar 
os cuidados. Professores, estudantes, pais e 
toda a comunidade escolar: contamos com 
vocês para construirmos esse momento 
pela Educação. 

Acompanhe a rotina de estudos do aluno: 
certifique-se de que assistam às aulas 
disponibilizadas.

Incentive o estudante a tirar dúvidas com os 
professores e a fazer as atividades 
disponíveis.

FIQUE ATENTO!
Ao retornarem às suas escolas, os 
professores realizarão atividades com base 
nos conteúdos repassados nas transmissões. 
É importante o acompanhamento diário!

Manter contato com as turmas e pais 
através de aplicativos de mensagens ou 
outros dispositivos de comunicação;

Divulgar a programação e a 
metodologia de aula para toda
a comunidade escolar;

Indicar material de estudo específico 
para cada nível, etapa e modalidade 
com que atua;

Utilizar as plataformas Saber Mais e 
Ambiente Virtual de Aprendizagem;

Indicar conteúdo complementar como 
filmes, vídeos, leituras e pesquisas de 
acordo com a programação;

Acompanhar a transmissão das aulas 
pela plataforma viável a cada 
profissional; 

Organizar atividades com base nos 
conteúdos ministrados que reforcem
a aprendizagem e permitam revisões.

Para evitar a disseminação do coronavírus, as 
escolas da rede estadual do Amazonas terão 
regime especial de aulas não presenciais, 
transmitidas pela televisão e disponíveis 
também em sites e aplicativos online para o 
acesso do maior número possível de 
estudantes.
A iniciativa vai dar continuidade às atividades 
pedagógicas programadas para 2020 sem 
interromper o ano letivo.

2.2      |      2.3      |      2.4

CANAL 2.2
6º | ENS. FUNDAMENTAL: 8H ÀS 10H40
8º | ENS. FUNDAMENTAL: 13H ÀS 15H40
1ª | ENS. MÉDIO: 18H ÀS 20H40

CANAL 2.3
7º | ENS.FUNDAMENTAL: 8H ÀS 10H40
9º | ENS. FUNDAMENTAL: 13H ÀS 15H40
2ª | ENS.MÉDIO: 18H ÀS 20H40

CANAL 2.4
1ª | ENS. MÉDIO: 8H ÀS 10H40
2ª | ENS. MÉDIO: 13H ÀS 15H40
3ª | ENS. MÉDIO: 18H ÀS 20H40

www.educacao.am.gov.br

ENDEREÇOS DAS PLATAFORMAS ONLINE:

www.avaseduc.am.gov.br/app/login

www.sabermais.am.gov.br

www.educacao.am.gov.br

www.avaseduc.am.gov.br/app/login

www.sabermais.am.gov.br

www.bit.ly/youtube_aulaemcasa


