
                                                                     

 
VOLTA ÀS AULAS ON-LINE. E AGORA? 

 

 Em atendimento às orientações dos órgãos públicos da Saúde e da Educação frente à 

necessidade de isolamento para prevenção do Covid-19, o Colégio Presbiteriano do Brás 

continuará com as atividades escolares em Regime Excepcional à distância. Temos a clareza 

que não é o ideal, pois nada que seja feito à distância será como presencialmente, diariamente 

na escola, com os professores em sala com os alunos. Todavia, apesar de separados, vocês em 

suas casas e nós, em nossas casas, devemos manter o vínculo e interação dos alunos com os 

professores; pois mesmo que à distância, sim, podemos ficar juntos através dos meios 

eletrônicos. Para tanto, otimizaremos as informações para que sejam claras e objetivas para 

organização da família, em casa com seus filhos, no momento de estudo. A ideia é minimizarmos 

as perdas pedagógicas dos alunos e não substituir a presença da relação diária dos alunos entre 

si e com os professores, na rotina escolar tão importante para o aprendizado e desenvolvimento 

dos educandos. Desta maneira, pelo período que se fizer necessário, as atividades escolares 

neste Período Excepcional serão organizadas da seguinte maneira:  

1. ROTEIRO SEMANAL DE AULAS ON-LINE - Disponibilizadas no início de cada semana o 

roteiro semanal das aulas e atividades, por disciplina, para que os pais possam ter conhecimento 

dos conteúdos, proposta das atividades , os vídeos dos professores, agendamento de encontros 

on-line, habilidades a serem desenvolvidas, bem como os encaminhamentos necessários. O 

roteiro ficará disponível na Sala Virtual Google (Classroom), na Ferramenta Apoio aos Pais/APP 

e no site do Colégio.  

2. SALA VIRTUAL (Google) - CLASSROOM - Local em que acontecerá as aulas. Todas as 

orientações para as aulas, conteúdos, vídeos explicativos, revisões, atividades, exercícios no 

caderno e nos livros didáticos do Mackenzie, avaliações, agendamentos de encontros on-line 

com professores e demais orientações serão disponibilizadas na Sala Virtual (Google) – 

Classroom. IMPORTANTE: os alunos que ainda não enviaram o e mail (Gmail) solicitado 

deverão enviar para que possam ser inseridos na Sala Virtual.  

3. ENCONTRO ON-LINE - Os encontros on line diários, momento em que os alunos poderão 

interagir diretamente com o professor e demais alunos da turma serão agendados previamente 

com dia e horário informados no roteiro semanal. Não haverá aula on-line em tempo real durante 

todo o período do aula, entendemos que a dinâmica da sala de aula é diferente do espaço virtual 

e precisamos garantir o acesso de todos às aulas.  

4. FERRAMENTA APOIO AOS PAIS E APP - Ferramenta de comunicação entre família e escola 

continuará com as atualizações e registros dos comunicados, diários de classe com conteúdo e 

atividades, boletins, ocorrências e boletos. Como ocorria nas aulas presenciais, continuaremos 

os registros nas Ferramentas Apoio aos Pais e APP para garantia da comunicação com os 

responsáveis.  

5. RETIRADA DO MATERIAL DIDÁTICO DA ED. INFANTIL E 1º. ANO E.F. - Em continuidade à 

proposta pedagógica da Educação Infantil e 1º. Ano do Ensinio Fundamental, a partir de 25/05 

agendaremos via Whatsapp data e horário para retirada dos materiais didáticos dos alunos.  

6. ATENDIMENTO AO PÚBLICO - Telefone e wthasapp – 11 - 94034-2780. Fórum via App 

Acadesc E mail de CONTATO via site.  

 

Assim que o setor responsável receber o seu contato retornará com a resposta. 

Atenciosamente,  

 

Diretora Nilza D D Ferreira. 


