“ Na união todas as vantagens”(Madre Clara)
PORTO ALEGRE, 13 DE ABRIL DE 2020

ATIVIDADES DOMICILIARES
ORIENTAÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO CRONOGRAMA
ESTIMADAS FAMÍLIAS, PAZ e BEM!
Atentos às normativas das autoridades públicas brasileiras e buscando minimizar os
impactos causados pela pandemia de COVID-19, a Escola Nossa Senhora do Brasil
informa que iniciará suas aulas na modalidade on-line através da plataforma Zoom, a
partir de terça-feira, dia 14/04/2020 buscando ampliar os atendimentos pedagógicos que
já vem acontecendo.
Sabemos que neste momento, é primordial que possamos manter a calma e com a
esperança de que atravessaremos esta crise juntos, de forma solidária e com o respeito,
que nos é peculiar, à dignidade das pessoas.
Para isto, solicitamos o MÁXIMO DE ATENÇÃO E COMPREENSÃO às combinações
que seguem, para um melhor aproveitamento dos estudantes em sua aprendizagem:
•
•

Certifiquem-se de que tudo esteja ativado antes do início da aula on-line:
microfone, alto-falantes e webcam;
Cada professor estará à disposição de sua turma em um horário combinado,
autorizando os acessos, conforme os estudantes forem clicando no link. O
tempo estimado de cada aula on-line será em torno de 25 (especializadas) a
40 minutos para os estudantes da Educação Infantil; e de 25 (especializadas) a
60 minutos para os estudantes do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Ensino
Fundamental – Anos Finais, conforme cronograma de horários abaixo:
TURMA 61

Períodos

Segunda-feira

Terça-feira
14/04

Quarta-feira
15/04

7h30
8h20
9h10
10h15
11h05

Geografia
Márcio
Matemática
Tânia

Ensino Religioso
Gilberto
Ciências
Cristiane

Quinta-feira
16/04
Língua Inglesa
Daniela
Arte
Gigliola

Sexta-feira
17/04

Língua Portuguesa
Maria Alice

Educação Física
Daniel
História
Camila

•

•
•
•

O professor será, assim como na sala de aula, o mediador das aprendizagens
no formato on-line. Por isso é importante seguir as combinações feitas por ele.
Será solicitado que durante as aulas on-line, os estudantes mantenham os
microfones no modo DESLIGADO, enquanto estiverem assistindo as aulas,
ativando-o apenas quando for falar (isso diminui o ruído).
Salientamos que este espaço destina-se exclusivamente ao atendimento
dos estudantes sobre suas aprendizagens;
Nas aulas on-line os professores responderão apenas às questões relativas as
aulas de seus componentes curriculares;
Além de um contato saudoso e respeitoso entre os estudantes e seus
professores, haverá durante as aulas on-line, um momento para as correções
comentadas das aulas disponibilizadas até aqui. Mas não se preocupem se isso
não ocorrer tudo no primeiro encontro;

•

Os professores da etapa do ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS estarão
a disposição, dentro de seu turno de trabalho e de acordo com sua carga horária
na Escola, para esclarecimentos das dúvidas pedagógicas, através dos canais
do Portal da Iônica;

•

As aulas on-line dos estudantes PCD’s do Ensino Fundamental - Anos
Iniciais e Anos Finais - que tem adaptação curricular, já acordadas com a
Escola através dos Serviços Pedagógicos, acontecerão no mesmo formato, com
duração de 45 minutos, através da plataforma Zoom. A aplicação das aulas
acontecerá com a professora especialista em Educação Especial Andrea
Bálsamo, sob responsabilidade do planejamento dos professores regentes em
concordância com o Serviço de Orientação Educacional. As famílias receberão
por e-mail, os dias e horários das aplicações das aulas on-line;

•

Pedimos a colaboração para que os grupos de Whats App das famílias das
turmas da Escola sejam parceiros e solidários neste momento atípico que
estamos passando, para que se auxiliem mutuamente na ampla conectividade;

•

Caso haja dúvidas sobre questões administrativas, financeiras e algum
esclarecimento de âmbito pedagógico, entrem em contato pelo e-mail da Escola
(secretaria@escolansbrasil.com.br);
Estamos trabalhando intensamente para que esse momento excepcional de
distanciamento social seja vivenciado com serenidade, tolerância e empatia.
Contem conosco! Nossa equipe continua atuante e em sintonia com todos. Da
mesma forma estamos contando com a parceria e confiança das famílias nos
encaminhamentos que estão sendo dados.

CRONOGRAMA DA DISPONIBILIDADE ON-LINE DAS ATIVIDADES DOMICILIARES

DATA DO ENCAMINHAMENTO /
POSTAGEM AOS ESTUDANTES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE

15/04 - quarta-feira

Atividades relativas ao período de 13/04 a 18/04

22/04 - quarta-feira

Atividades relativas ao período de 20/04 a 24/04
*21/04 é feriado

29/04 - quarta-feira

Atividades relativas ao período de 27/04 a 30/04

OS CRONOGRAMAS AQUI APRESENTADOS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES;
Nosso abraço fraterno na confiança de que a Mãe Aparecida caminha conosco.
Direção e Equipe Pedagógica
Rede Franciscana Aparecida

