São Carlos, 02 de maio de 2020

Queridos Familiares,

Diante da possibilidade de que o período de isolamento social motivado pela
pandemia de Covid-19 se prolongue, nosso maior empenho, neste momento, é
garantir a saúde e a integridade de nossos professores, alunos, colaboradores e
familiares.
Sabemos dos esforços que todos, professores, alunos e pais, vêm fazendo, somos
gratas por isso e continuaremos nos esforçando para a realização do melhor trabalho,
dentro da realidade que estamos vivendo.
Para melhorar ainda mais a interação entre aluno e professor e obter maiores
ganhos pedagógicos, os professores do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental manterão
contatos diários com os alunos, conforme especificado na tabela abaixo.
HORA

1º C

2º C

2º D

3º C

13h30min

Momento on-line

Momento on-line

Momento on-line

Momento on-line

16h45min

Momento on-line

Momento on-line

Momento on-line

Momento on-line

Esses momentos on-line visam a:
1- acolher os alunos, orientar a rotina do dia e direcionar e/ou explicar conteúdos
e/ou atividades a serem realizadas;
2- finalizar as atividades do dia. Quando poderão ser tiradas dúvidas, reforçados os
conteúdos abordados e passadas orientações para as atividades a serem
apresentadas na aula seguinte.
Além dos encontros on-line, manteremos as videoaulas, os materiais do SAS, os
links educativos e demais recursos.
Os momentos on-line ficarão gravados e poderão ser vistos a qualquer hora.
Para que as famílias possam se organizar, planejar e orientar o estudo de seus
filhos, o PLANEJAMENTO SEMANAL será sempre disponibilizado às 6ªs feiras, no link
APOSTILAS.
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A fim de propiciar melhor entendimento, apresentamos um modelo de
planejamento semanal.
PLANEJAMENTO SEMANAL
S
E
G
U
N
D
A
F
E
I
R
A

HORÁRIO

DISCIPLINA

RECURSO

13h

Ensino Religioso

Videoaula + orientação de
atividade
Aula on-line + orientação
de atividade
Videoaula, jogos,
orientação de atividades
Orientação de atividade,
Play Kids, videoaulas, SAS
TV, links educativos
Aula on-line + orientação
de atividade

13h30min
14h20min
15h50min

16h45min

(disciplina descrita aqui, apenas como exemplo)

Momento on-line
(disciplina do dia)
INGLÊS

(disciplina descrita aqui, apenas como exemplo)

Geografia

(disciplina descrita aqui, apenas como exemplo)

Momento on-line
(disciplina do dia)

Reforçamos que essa tabela é apenas um modelo que visa ao entendimento da
dinâmica, pois o planejamento semanal será disponibilizado de acordo com a
metodologia de cada professor e o ano a que se destina. O planejamento semanal
contemplará todos os dias da semana.
Observem que, na coluna RECURSO da tabela, o professor descreverá o recurso
ou os recursos a serem utilizados. Esses recursos podem ser aulas on-line, aulas do
SAS, links de Internet relacionados ao conteúdo, orientação de leitura e resolução de
exercícios.
Para acessar a web-conferência, os alunos deverão clicar em Minhas Disciplinas
e escolher a disciplina do dia. Aí estarão registrados o link e a senha para o momento
on-line.
Os alunos conseguirão entrar na sala no exato momento da aula, porém, os links
estarão disponíveis 3 minutos antes, para que possam realizar o procedimento com
tranquilidade.
Nossa agenda on-line continuará sendo a orientação da programação
pedagógica.
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Os professores do Programa Bilíngue, Música, Arte, Ensino Religioso,
Laboratório de Ciências e Educação Física também disponibilizarão videoaulas ou
encontros on-line, com o objetivo de manter os alunos estimulados e motivados.
Entendemos que alguns alunos têm irmãos mais velhos e até mesmo os pais
utilizando os computadores da casa em home-office, mas é possível participar desse
contato on-line pelo celular. Caso seja impossível a participação do aluno nesses
encontros, os mesmos ficarão gravados em nossa plataforma, conforme já
mencionado.
Nosso desejo é aprimorar o trabalho e estreitar a parceria entre família e escola.
Contem com os nossos esforços para passar por esse período da maneira mais
tranquila possível.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários.
Cordialmente,

Márcia Zimermam Scalli
Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental (1º ao 4º ano)
Período Vespertino
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