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CONTAGEM REGRESSIVA

VOLTA ÀS AULAS

volta traz alegria aos nossos

Estimada família!
Querido(a) educando(a)!
Estamos na expectativa do nosso (re)encontro virtual que acontecerá no dia 5 de maio,
terça-feira, no retorno às aulas, ainda não presenciais, após os períodos de recesso e férias
impostos pelo isolamento social, nos quais todos nós estamos vivendo momentos de
aprendizagem, de reconstrução de caminhos e de fortalecimento de laços junto aos nossos
familiares.
Tem sido, também, um período de descobertas, de superação, de interação e de novas
possibilidades sobre o processo de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido a partir de agora.
Nesse sentido, pensamos que, até o dia 05 de maio, nossa conexão, como Família MaristaSão Luís, vai ser mais estreita e intensa, no intuito de auxiliá-los a entender, cada vez mais, o
percurso que iremos trilhar, juntos, na modalidade das aulas online - Educação Remota.
Educando(a), fique atento(a) na organização da sua agenda pessoal, na rotina de sono, no
horário de estudo, nos momentos de aula síncrona e assíncrona, na organização do seu material
escolar, no seu espaço/local de estudo, nas atividades postadas no Microsoft Teams, no local
onde você irá assistir às suas aulas, na agenda virtual que será postada, nos estudos diários...
Assuma, portanto, como estudante Marista, uma postura comprometida, responsável, a fim de
que cada momento a ser vivido possa ser efetivamente aproveitado.
Vamos retomar nossa alegria! A partir do dia 05 de maio (terça-feira), aulas ao vivo com
os(as) nossos(as) educadores(as)!

Agenda diária! Tarefas de classe e de casa enviadas!

Construção de novas aprendizagens e uma nova forma de acompanhamento e parceria, virtual.
Veja como será essa dinâmica inicial, a partir do ano e do nível de ensino em que o(a)
educando(a) está matriculado.

EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
As nossas crianças estão em seus lares todo o tempo e têm a necessidade de dar vazão à
sua capacidade de interação, comunicação e curiosidade para descobrir e investigar o que existe
ao seu redor.

Então, iremos resgatar os vínculos dos professores com as crianças, nesse

momento de distanciamento emergencial.
Para os(as educandos(as) do Maristinha, as aulas online serão adequadas a esse segmento
de ensino, respeitando as especificidades e características quanto à faixa etária e nível de
maturidade de cada grupo, baseadas em vivências diversas, em momentos de interação, em
atividades práticas e lúdicas, que atendam aos interesses das turmas, com os professores
polivalentes e os especialistas de Arte, de Educação Musical, de Sentido Religioso, de Corpo e
Movimento e do Programa Bilíngue, contemplando os campos de experiências das Diretrizes
Curriculares Marista, para que possamos manter a aproximação das crianças, mesmo
virtualmente, com o universo escolar. É muito importante manter esse vínculo.
As aulas acontecerão todos os dias, no mesmo horário, e terão duração de 1 hora, de
acordo com o horário anexo a este comunicado.
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (2º ao 5º ANO EF)
Os(as) professores(as) estão elaborando suas aulas, com o objetivo de dar continuidade à
rotina de estudos e à dinâmica das atividades que serão realizadas no momento da aula remota,
objetivando a transmissão dos conteúdos propostos com interatividade, vídeos, slides e fichas
que serão postadas no Microsoft Teams, fortalecendo ainda mais a dinâmica das aulas. Para uma
melhor organização da rotina do(a) educando(a) e espaço físico de estudo, informamos, em
anexo, o horário de cada ano, com os componentes curriculares de cada dia.
Ressaltamos que os horários dos componentes trabalhados, pelos professores
especialistas, poderão sofrer alterações mediante observação da dinâmica de trabalho de cada
ano.
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENAL (6º AO 8º ANO EF)
Nosso planejamento de retorno às aulas está sendo construído, considerando

os

conteúdos previstos para serem desenvolvidos no ano letivo, com os(as) educandos(as), na
modalidade de Educação Remota, com as aulas ao vivo, através do TEAMS, e, todos nós, Escola
e Família, Educador e Educando, estamos envolvidos nessa nova forma de ensinar e aprender.
Para que tudo possa transcorrer da melhor forma possível, os membros da equipe do
Núcleo de Apoio Pedagógico estarão acompanhando as aulas, diariamente, junto

ao(à)

educando(a) e aos(às) educadores(as) visando garantir um processo de ensino-aprendizagem
significativo, no espaço de cada sala virtual.

Apresentamos os horários de aula de cada ano, em anexo, para que cada família possa
organizar bem a rotina do(a) seu(sua) filho(a). Ressaltamos que essa dinâmica será analisada e
ampliada, semanalmente, levando em conta os objetos de conhecimento a serem estudados
pelos(as) educandos(as).
PRÉ-MÉDIO E ENSINO MÉDIO
As aulas online têm por objetivo, dentre outros, a garantia do processo de ensinoaprendizagem

de

conteúdos

programáticos

dos

componentes

curriculares

do

ano,

possibilitando, a você, o contato com os seus professores, no desenvolvimento desses conteúdos,
na realização de atividades, no esclarecimento de dúvidas e na interação com o seu grupo-classe.
Por enquanto, as aulas na modalidade remota terão um tempo menor e ocorrerão, apenas,
no turno da manhã. Será um horário diferente do que você tinha no Colégio antes da suspensão
das atividades escolares. As aulas acontecerão de 2ª a 6ª feira, das 8h às 11h45. Cada aula terá a
duração de 50 minutos, com um intervalo de 5 minutos entre uma aula e outra. Após as duas
primeiras aulas, o intervalo será de 15 minutos.
As aulas serão dadas na Plataforma de Aprendizagem Teams, em duas salas virtuais,
criadas para cada ano. Assim, as turmas A, B e C ficarão em uma sala e as turmas D, E e F, em
outra. Anexo a este comunicado, estamos enviando o horário específico de cada ano/turma.
Cada aula seguirá um roteiro pré-estabelecido que inclui a inscrição da frequência pelo
propriamente dita, as orientações finais (indicação de tarefa de casa; resposta de questionário
online; espaço para dialogar por chat ou esclarecer dúvidas; retomada do conteúdo; orientações
para a próxima aula) e a conclusão com a realização da frequência em formulário específico que
precisará ser preenchido, individualmente.
VOCÊ JÁ SABE SE CONECTAR COM A "SALA VIRTUAL" NA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS?
Para dispositivos móveis, você deve:
a) Acessar a loja de aplicativos correspondente de seu aparelho (Google Play ou Apple Store;
b) Procurar pelo aplicativo Teams;
c) Instalar normalmente;
d) Após instalar o aplicativo, entrar com suas credenciais para acessar todas as
funcionalidades
Login: matrícula@marista.g12.br
Senha: CPF do responsável financeiro + Br (ex: 123456789100Br).

Para computadores, você deve:
a) Acessar o site office.com;
b) Inserir suas credenciais
Login: matrícula@marista.g12.br
Senha: CPF do responsável financeiro + Br (ex: 123456789100Br);
c) Procurar pelo programa Teams e realizar o download.

Continuemos unidos e construindo a nossa HISTÓRIA no Marista São Luís.
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