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SENHORES PAIS / RESPONSÁVEIS E EDUCANDOS
Aconselhamos a leitura em família dos itens abordados abaixo sobre a dinâmica das aulas online, que acontecerão a partir do dia 02/02/2021 (terça-feira),
referentes à contribuição de cada um para o bom andamento das aulas. A postura participativa e respeitosa de todos no ambiente de sala de aula favorece a
aprendizagem de todos os alunos.

ITENS QUE CONTRIBUEM PARA UMA MELHOR APRENDIZAGEM:
•
•
•
•
•
•

Organize previamente um local propício ao estudo. Isso envolve: boa iluminação, boa postura ao sentar-se, silêncio, internet conectada (importante a
contribuição de toda a família, respeitando o momento de aula);
Deixe seu material escolar organizado, seguindo seu calendário de aulas;
Tire o máximo proveito das aulas e das explicações dadas pelos professores;
Anote suas dúvidas e pergunte;
Faça todas as atividades propostas pelos professores – isso envolve ter um horário de estudo pessoal para as tarefas de casa;
Por estarmos em um ambiente doméstico, a dispersão pode ser mais fácil. Por isso, se esforce para manter o foco, não use as redes sociais ou qualquer
recurso da internet durante as aulas. Lembre-se: a aprendizagem é o foco!

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A DINÂMICA DAS AULAS ONLINE
1.
2.
3.
4.
5.

Fique atento ao calendário letivo e aos horários referentes às aulas on-line.
Evite atrasos, respeite o horário de cada aula.
Use o uniforme para manter a rotina da escola.
O aluno online deverá ficar com o microfone desligado durante as aulas. Aguarde a autorização (ou solicitação) do professor para reativar seu microfone.
Você pode usar o Chat para fazer perguntas por escrito ao professor referentes às suas dúvidas, ou clicar na opção do MEET: levantar a mão para indicar
que deseja falar.
6. A frequência será cobrada em todas as aulas. Portanto, caso venha a faltar, dirija-se à coordenadora.
7. É importante que a aula não seja tumultuada com brincadeiras e sempre respeitar os colegas e professores.
8. Não é permitido permanecer “logado” na sala on-line após o término da aula.
9. O professor pode silenciar o microfone do aluno que estiver interferindo no bom desenvolvimento da aula.
10. Para entrar na aula online, o aluno deverá configurar o seu nome. Não será permitido o uso de apelidos, coloque o nome completo: Ex: MARIA ANTONIA
DOS SANTOS.
11. O diálogo é essencial para garantir o bom andamento da aula e para que a experiência da aula virtual seja proveitosa tanto para alunos quanto para
professores.

12. Respeite as regras (combinados) com os professores para um melhor desenvolvimento da aprendizagem.
13. O Coordenador e o Coach da escola (suporte técnico do portal) estarão juntos à plataforma para analisar qualquer tipo de intromissão por parte de pessoas
que queiram interferir na aula ou nos documentos postados pelo professor.
IMPORTANTE: As aplicações da plataforma são exclusivamente para os alunos. Então, pedimos aos responsáveis que não interajam nesse ambiente.
Atenciosamente,

DIREÇÃO e EQUIPE PEDAGÓGICA.
ORIENTAÇÕES DE ACESSO PARA AULAS REMOTAS:
✓
✓
✓
•
•
•
•

•

Fiquem atentos aos horários estabelecidos para início das aulas;
ATENÇÃO!!! Os alunos terão a tolerância de 10 min após o horário de início estabelecido;
Vejam as orientações de como usar o aplicativo para assistir às aulas:
Se você for utilizar o celular ou tablet, é preciso baixar o aplicativo MEET;
Para baixar, acesse sua loja virtual de aplicativos (Play Store ou App Store);
Após baixar aplicativo, clique no link que corresponde à série do seu (ua) filho (a);
Se você for utilizar o computador, basta clicar no link que corresponde à série do seu (ua) filho (a);
É importante que os alunos estejam com o material das disciplinas em mãos nos horários de aula.
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DIA

HORÁRIO ESCOLAR (ONLINE) – 6º ao 9º ANO – Ensino Fundamental – 01/02/2021 Turno: MATUTINO
HORÁRIO

6° ANO A e B

7° ANO A e B

8° ANO A e B

9° ANO A e B

1º - 07h30min – 08h10min

Ciências (Paola)

Português (Lusânia)

Geografia (Sirlene)

Matemática (Lula)

2º - 08h10min – 08h50min

Ciências (Paola)

Português (Lusânia)

Geografia (Sirlene)

Matemática (Lula)

3º - 09h10min – 09h50min

Português (Lusânia)

Geografia (Sirlene)

Ciências (Paola)

Física (Renata)

4º - 09h50min – 10h30min

Português (Lusânia)

Geografia (Sirlene)

Ciências (Paola)

Física (Renata)

5º - 10h50 min – 11h30min

Arte (Eliana)

Ciências (Paola)

----

Português (Néia)

6º - 11h30min – 12h10min

Arte (Eliana)

Ciências (Paola)

----

Português (Néia)

1º - 07h30min – 08h10min

Redação (Lusânia)

Arte (Renata)

Português (Néia)

Química (Paola)

2º - 08h10min – 08h50min

Redação (Lusânia)

Arte (Renata)

Português (Néia)

Química (Paola)

3º - 09h10min – 09h50min

Matemática (Eliana)

Inglês (Luzia)

Matemática (Renata)

Matemática (Lula)

4º - 09h50min – 10h30min

Matemática (Eliana)

Inglês (Luzia)

Matemática (Renata)

Matemática (Lula)

5º - 10h50 min – 11h30min

Geografia (Sirlene)

----

História (Célia)

Inglês (Manuel)

6º - 11h30min – 12h10min

----

----

----

Inglês (Manuel)

1º - 07h30min – 08h10min

História (Célia)

Português (Lusânia)

Arte (Renata)

Português (Néia)

2º - 08h10min – 08h50min

História (Célia)

Português (Lusânia)

Arte (Renata)

Português (Néia)

3º - 09h10min – 09h50min

Geografia (Sirlene)

Matemática (Eliana)

Português (Néia)

História (Célia)

4º - 09h50min – 10h30min

Geografia (Sirlene)

Matemática (Eliana)

Português (Néia)

Filosofia (Célia)

5º - 10h50 min – 11h30min

----

----

Filosofia (Célia)

Arte (Renata)

6º - 11h30min – 12h10min

----

----

----

Arte (Renata)

1º - 07h30min – 08h10min

Português (Lusânia)

Matemática (Eliana)

Redação (Renata)

História (Célia)

2º - 08h10min – 08h50min

Português (Lusânia)

Matemática (Eliana)

Redação (Renata)

História (Célia)

3º - 09h10min – 09h50min

Matemática (Eliana)

Redação (Lusânia)

História (Célia)

Geografia (Alane)

4º - 09h50min – 10h30min

Matemática (Eliana)

Redação (Lusânia)

História (Célia)

Geografia (Alane)

5º - 10h50 min – 11h30min

----

Filosofia (Célia)

----

----

6º - 11h30min – 12h10min

----

----

----

----

1º - 07h30min – 08h10min

Filosofia (Célia)

Ciências (Paola)

Inglês (Manuel)

Redação (Renata)

2º - 08h10min – 08h50min

Ciências (Paola)

Geografia (Sirlene)

Inglês (Manuel)

Redação (Renata)

3º - 09h10min – 09h50min

Inglês (Manuel)

História (Célia)

Matemática (Renata)

Biologia (Paola)

4º - 09h50min – 10h30min

Inglês (Manuel)

História (Célia)

Matemática (Renata)

Biologia (Paola)

5º - 10h50 min – 11h30min

----

----

Ciências (Paola)

----

6º - 11h30min – 12h10min

----

----

----

----

