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Objetivo:

O objetivo do projeto é compartilhar as boas práticas 

realizadas de forma remota no período de isolamento 

social, flexibilização e ensino não presencial.



Ações da LMP
• Envio das atividades aos alunos, toda segunda-feira, através do whatsapp.

• Aula on-line de inglês, educação física e artes, terça-feira ao longo do dia, 

cada professor tem sua sala virtual no Zoom e atende suas turmas com aulas 

de 40 minutos.

• Live com os grupamentos durante a quarta-feira, iniciando às 10:00 com o 1º 

ano e encerrando com 5º ano às 16:00h.

• Aula on-line, toda quinta-feira com o professor generalista da turma, cada 

professor atende sua turma no horário estipulado, em sua sala virtual do 

zoom e duração da aula de 40 minutos.

• Impressão de atividades para os alunos e entregue na escola.

• Atendimento aos alunos alvo da educação especial com a professora da sala 

de recurso e em alguns casos com a professora generalista.



TOM NA LMP

O projeto “Tom na LMP” surgiu quando a SME nos possibilitou o uso do 

material de Tom Jobim. Apresentamos aos nossos alunos quem foi, sua 

vida e obra, de forma lúdica, musical e contemplando os conteúdos 

pertinentes a cada ano de escolaridade.

O projeto foi desenvolvido ao longo de um mês, seguindo as temáticas:

Semana 1 – Biografia do Tom

Semana 2 – Tom canta o nosso Rio

Semana 3 – Tom musicaliza o amor

Semana 4 – Toma exalta a natureza



1º ano 

Professoras: Leide Diana Roza e Maria de Nazaré



1º ano 

Professoras: Leide Diana Roza e Maria de Nazaré



2º ano  

Professoras: Maria da Graça Basile e Fernanda Christina Pavão



2º ano  

Professoras: Maria da Graça Basile e Fernanda Christina Pavão



3º ano 
Professoras: Denise Fazzi e Niele Rosa



3º ano 
Professoras: Denise Fazzi e Niele Rosa



4º ano 
Professoras: Michele Sacramento e Monick Alecrim



4º ano 
Professoras: Michele Sacramento e Monick Alecrim



5º ano 
Professoras: Carla, Franciny do Vale, Maria Isabel Duncan e Simone Rocha



5º ano 
Professoras: Carla, Franciny do Vale, Maria Isabel Duncan e Simone Rocha



Aulas de Educação Física



Vídeo de Artes!



Aula de Inglês



Encontros virtuais com os alunos!

1° ANO 2° ANO 3° ANO

5° ANO4° ANO



Isso vai passar!

Fiquem bem!



Contatos:
E mail:

Equipe Gestora:

emlmpereira@rioeduca.net e franciny.vale@rioeduca.net

1°ano 

leide.droza@rioeduca.net e maria.dpascoa@rioeduca.net

2º ano

fernandacsantos@rioeduca.net ,  mariabasile@rioeduca.net , ana.garcia@rioeduca.net

3° ano

niele.silva@rioeduca.net e deniseminiguini@rioeduca.net

4º ano

monickribeiro@rioeduca.net e michelefortes@rioeduca.net

5º ano

mariasilva104@rioeduca.net , vitoriafernandes@rioeduca.net , carlacosta031@rioeduca.net, franciny.vale@rioeduca.net

Educação Física:

cleisefaria@rioeduca.net , andreavillela@rioeduca.net e fernandasaldanha@rioeduca.net ; 

Inglês: jacqueline.bbacala@rioeduca.net Artes: regina.vieira@rioeduca.net
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