
                                                                     

 

 

AUSÊNCIA NAS ATIVIDADES ESCOLARES REMOTAS 
 
 
Srs. pais e responsáveis, 
 
Esperamos que estejam bem e na segurança do lar com os seus entes amados! 
 
Em atendimento às orientações dos órgãos públicos da saúde e da educação, desde a última 
semana do mês de março2020/, as aulas presenciais foram suspensas e desta maneira, o 
Colégio deu início às atividades escolares a distância conforme comunicados enviados na 
agenda escolar, no APP, no  site e na plataforma Apoio ao Pais 
 
Diversas foram as atividades  disponibilizadas gradativamente para a continuidade do processo 
pedagógico no período excepcional de contingência utilizando diferentes recursos tecnológicos 
como:  
 

- A plataforma Apoio aos Pais e APP que  permite  as postagens dos arquivos de atividades, 

vídeos explicativos e propostas de trabalho e um Fórum para esclarecimento de dúvidas direto 

com os professores.  

 

- A plataforma de aprendizagem de matemática MATIFIC que amplia a aprendizagem de 

matemática por meio de jogos para os alunos do Pré II ao 6º. Ano. 

 

- A plataforma Google Sala de aula que permite um espaço maior colaboração entre alunos, 
incentiva a comunicação e troca de informações, engajamento, participação e mais significado 
para o ensino. 

 

- O APP Zoom para as LIVES com objetivo de promover maior interação entre alunos e 
professores em tempo real. 
 
Observamos a ausência de alguns alunos em algumas atividades propostas no 1º. mês de 
atividade remota e gostaríamos de saber quais as dificuldades e os motivos da ausência para 
que possamos orientar e dar os encaminhamentos necessários para a retomada dos estudos.  
 
Portanto, solicitamos que nos retornem pelos canais abaixo  para que possamos auxiliá-los 
durante este processo para atualização e acompanhamento das atividades. 
 
CONTATOS: 
- Secretaria - telefone e Whats app (94034-2780) ou e mail - kathelen.cpb@gmail.com 
- Coord. Pedagógica (Ed. Infantil ao 3º. Ano do Ens Fund.) - marianadias.cpb@gmail.com  
- Coord. Pedagógica (4º ao 9º. Ano do Ens.Fund.) - claudiasouza.cpb@gmail.com  
- Diretora -  nilzaferreira.cpb@gmail.com 
- Fórum de Dúvidas – disponível no APP do Colégio 
  -  
 
Aguardamos o seu contato.  
Atenciosamente, 
 
Colégio Presbiteriano do Brás 
Direção e Coordenação Pedagógica 
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