
AIVIDADES NÃO PRESENCIAIS OFERECIDAS PELA E/SUBE 

PRODUÇÃO DA SME 

• MATERIAL DE COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR – DIGITAL / ESCOLA.RIO  

• Aproximadamente 3 horas por dia: 

         O Material de Complementação Escolar (MCE): estratégia digital realizada desde 16 de 

março/2020. Nos MCEs, há uma carta que orienta aos alunos organizarem a rotina de estudos em 

até 3 horas. Não podemos desconsiderar que o aluno pode ter um tempo de vivência, ou seja, 

realização da atividade, porém precisa de um tempo maior para pesquisa, reflexão e escrita da 

resposta. 

DIAS MÊS 

10 Março 

20 Abril 

20 Maio 

20 Junho 

15 Julho 

20 Agosto 

20 Setembro 

15 Outubro 

15 Novembro 

TOTAL: 155 DIAS  

 

Cálculo > 155 x 3h = 465 horas de acesso aos materiais digitais. 

• MATERIAL DE COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR – IMPRESSO: 

• Aproximadamente 3 horas por dia: 

O Material de Complementação Escolar (MCE): estratégia impressa em dois blocos e 

distribuídos para todos os alunos.  Nos MCEs, há uma carta que orienta aos alunos 

organizarem a rotina de estudos em até 3 horas. Não podemos desconsiderar que o aluno 

pode ter um tempo de vivência, ou seja, realização da atividade, porém precisa de um tempo 

maior para pesquisa, reflexão e escrita da resposta. 

DIAS MÊS 

15 Março 

20 Abril 

TOTAL: 35 DIAS  

 

Cálculo > 35 x 3h = 105 horas de acesso aos materiais impressos. 

• MATERIAL DIDÁTICO CARIOCA (MDC):1º semestre/2020  

• Aproximadamente 3 horas por dia. 

O Material Didático Carioca (MDC): estratégia impressa em 01 (um) bloco com 

aproximadamente 304 páginas e distribuídos para todos os alunos do Ensino Fundamental I 

e II. Não podemos desconsiderar que o aluno pode ter um tempo de vivência, ou seja, 

realização da atividade, porém precisa de um tempo maior para pesquisa, reflexão e escrita 

da resposta. 



DIAS MÊS 

20 Agosto 

20 Setembro 

25 Outubro 

20 Novembro 

18 Dezembro 

TOTAL: 103 DIAS  

 

Cálculo > 103 x 3h = 309 horas de acesso ao Material Didático Carioca. 

• PODCAST/AUDIOAULA (tempo diferenciado, conforme a duração dos áudios):  

Estratégia que utiliza o áudio para atender as habilidades dos diferentes componentes 

curriculares.  

DIAS MÊS COMPONENTE 
CURRICULAR 

MINUTOS 

5 Junho Matemática 7 
(7 min) 

Tempo em cada ano de escolaridade 

5 Julho Língua Portuguesa e 
Matemática 

7 
(7 min/para cada componente 

curricular) 
Tempo em cada ano de escolaridade 

5 Julho Língua Portuguesa, 
Matemática, 

Ciências, História e 
Geografia 

7 
(7 min/para cada componente 

curricular) 
Tempo em cada ano de escolaridade 

20 Agosto Língua Portuguesa, 
Matemática, 

Ciências, História e 
Geografia 

140 
(35 min/para cada componente 

curricular) 
Tempo em cada ano de escolaridade 

25 Setembro Língua Portuguesa, 
Matemática, 

Ciências, História e 
Geografia 

175 
(35 min/para cada componente 

curricular) 
Tempo em cada ano de escolaridade 

20 Outubro Língua Portuguesa, 
Matemática, 

Ciências, História e 
Geografia 

200 
 (50 min/para cada componente 

curricular) 
Tempo em cada ano de escolaridade 

20 Novembro Língua Portuguesa, 
Matemática, 

Ciências, História e 
Geografia 

200 
(50 min/para cada componente 

curricular) 
Tempo em cada ano de escolaridade 

15 Dezembro Língua Portuguesa, 
Matemática, 

Ciências, História e 
Geografia 

150 
(50 min/para cada componente 

curricular) 
Tempo em cada ano de escolaridade 

TOTAL: 115 
DIAS 

  TOTAL: 886 m 

 

Cálculo > 886 / 60 = 14,7 horas de acesso aos podcasts. 

 



• ESCOLA.RIO – TV ABERTA: 

SEMANAS INÉDITO REPRISE 

2.ª SEMANA - 31/8 a 5/9 3h45min  3h45min 

3.ª SEMANA -7/9 a 12/9   10h15min 10h15min 

4.ª SEMANA – 14/09 a 19/9 11h30min 11h30min 

5.ª SEMANA - 21/9 a 26/9 11h30min 17h 

6.ª SEMANA – 28/9 a 03/10 11h30min 17h 

7.ª SEMANA - 5/10 a 10/10 11h30min 17h 

8.ª SEMANA – 12/10 a 17/10 19h30min 23h30min 

TOTAL > 79h30 100h 

 

PRODUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

• MATERIAL IMPRESSO DA UNIDADE ESCOLAR: 

Carga horária mínima > 1h 30m por dia para realização da atividade. 

• VÍDEO: 

Duração de cada vídeo varia conforme o ano de escolaridade. Para o Ensino Fundamental I, o 

tempo aproximado de cada vídeo é de 4 minutos, enquanto para o Ensino Fundamental II, o 

tempo aproximado de cada vídeo é de 10 minutos. Além disso, é necessário adicionar o tempo 

de vivência do aluno (Ensino Fundamental I: 2 minutos e Ensino Fundamental II: 5 minutos). 

• VÍDEOAULA:  

Duração de cada vídeo varia conforme o ano de escolaridade. Para o Ensino Fundamental I, o 

tempo aproximado de cada videoaula é de 2 minutos, enquanto para o Ensino Fundamental II, o 

tempo aproximado de cada vídeo é de 5 minutos. Além disso, é necessário adicionar o tempo de 

vivência do aluno (Ensino Fundamental I: 2 minutos e Ensino Fundamental II: 5 minutos). 

• FACEBOOK/WHATSAPP/BLOG/INSTAGRAM: 

 - Escolas que compartilharam atividades > 3 horas por dia de atividade.  

-  Escolas que compartilharam vídeos e videoaulas > seguir o parâmetro dos vídeos e/ou das 

videoaulas. 

• TEAMS/ZOOM/SKYPE: 

Carga horária mínima > 15 minutos 

• OUTROS: 

Livre. 

 

 

 

 

LEGENDA: 



Não podemos desconsiderar que o aluno pode ter um tempo de vivência, ou seja, realização da atividade, porém precisa 

de um tempo maior para pesquisa, reflexão e escrita da resposta. 

ESTRATÉGIAS  UNIDADE ESCOLAR /SME CARGA HORÁRIA 
DIGITAL  
O MATERIAL DE COMPLEMENTAÇÃO 
ESCOLAR (MCE) 
 

Estratégia digital realizada desde 16 de março/2020.  
Nos MCEs há uma carta que orienta aos alunos 
organizarem a rotina de estudos até 3 horas.  

Aproximadamente 3 horas por 
dia 

IMPRESSO  
O MATERIAL DE COMPLEMENTAÇÃO 
ESCOLAR (MCE) 
 
 

Estratégia impressa em dois blocos e distribuídos 
para todos os alunos.  Nos MCEs há uma carta que 
orienta aos alunos organizarem a rotina de estudos 
até 3 horas.  

Aproximadamente 3 horas por 
dia 

IMPRESSO 
O MATERIAL DIDÁTICO CARIOCA (MDC):  

Estratégia impressa em 01 (um) bloco com 
aproximadamente 304 páginas e distribuído para 
todos os alunos do Ensino Fundamental I e II.   

Aproximadamente 3 horas por 
dia 

PODCAST/AUDIOAULA  
 

Estratégia que utiliza o áudio para atender as 
habilidades dos diferentes componentes 
curriculares.  
 

Tempo diferenciado, conforme a 
duração dos áudios. 
(7 min a 15 min) 

ESCOLA.RIO – TV ABERTA 
 

Videoaulas para atender as habilidades dos 
diferentes componentes curriculares. 

Aproximadamente 10 h por 
semana. 

IMPRESSO  
MATERIAL  DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 Carga horária mínima > 1h 30m por 
dia para realização da atividade. 
 

VÍDEO: 
 

 Ensino Fundamental I, o tempo 
aproximado de cada vídeo é de 4 
minutos. 
 Ensino Fundamental II, o tempo 
aproximado de cada vídeo é de 10 
minutos.  
Ensino Fundamental I: 2 minutos 
Ensino Fundamental II: 5 minutos. 
 

VÍDEOAULA:  
 
 
 
 

 Ensino Fundamental I, o tempo 
aproximado de cada videoaula é de 2 
minutos. 
Ensino Fundamental II, o tempo 
aproximado de cada vídeo é de 5 
minutos.  
  
Ensino Fundamental I: 2 minutos  
 Ensino Fundamental II: 5 minutos. 

FACEBOOK/WHATSAPP/BLOG/INSTAGRAM: 
  

  

 Escolas que compartilharam 
atividades > 3 horas por dia de 
atividade.  

Escolas que compartilharam vídeos e 
videoaulas > seguir o parâmetro dos 
vídeos e/ou das videoaulas. 
 

 
TEAMS/ZOOM/SKYPE: 
 

 Carga horária mínima > 15 minutos 
 

 

 

 

 


