Comunicado No 32/2020
Direção
Recife, 15 de maio de 2020.

EDUCAÇÃO REMOTA / AULAS ON-LINE
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS

MAIO/2020

(6º AO 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL)
Apresentamos alguns tópicos para fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem,
por meio das aulas on-line na modalidade de Educação Remota, através das propostas didáticas
e metodológicas descritas a seguir.
Dinâmica das aulas
➢

Nossas aulas on-line estão acontecendo de forma significativa e positiva. A participação
dos(as) estudantes tem feito a diferença, tirando dúvidas e fazendo colocações sobre os
diversos conteúdos abordados. Solicitamos às famílias que estimulem ainda mais a
participação dos(as) seus(suas) filhos(as) através do CHAT. Os dez minutos finais de cada
aula são destinados para as dúvidas e colocações pelo chat. É importante também que as
famílias os(as) orientem a não usarem o chat para conversas e brincadeiras inadequadas,
pois esta prática interfere negativamente no processo de aprendizagem, desconcentra
os(as) colegas e até mesmo os(as) professores(as).

➢ Relembrando as dicas para o bom andamento das aulas on-line:
•

Mantenha microfones e câmeras desligados.

•

Atenção ao horário - Garanta que seu(sua) filho(a) esteja presente no início da aula e que se
mantenha conectado(a) acompanhando as aulas durante toda a manhã.

•

Garanta a participação ativa dos(as) estudantes durante as aulas e nas atividades propostas
para casa.

•

Aula dada, aula estudada, todos os dias.

•

Cuidados com brincadeiras inadequadas com os(as) colegas, e com o uso do chat em
horários inapropriados.

•

Aguardar o momento certo para falar no chat e levantar a mão (nova ferramenta)
solicitando a vez para se colocar.

•

Tratar somente de assuntos relacionados aos temas da aula.

•

Respeitar a imagem do(a) professor(a) e dos(as) seus(suas)colegas de sala.

Estrutura das aulas
➢

Informamos que na próxima semana continuaremos com a mesma dinâmica de aulas que
adotamos nas semanas anteriores

horários, componentes curriculares e quantitativos de

aulas.

Aplicativo TEAMS

aulas/atividades/postagens

➢ Tarefas e arquivos postados, como localizar?
1.

Após entrar no Teams, selecione a aba do lado esquerdo [EQUIPES].

2.

Na tela das equipes, selecione a equipe da SALA VIRTUAL do(a) seu(sua) filho(a), exemplo
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3.

SALA VIRTUAL

Xº ANO

TURMAS XXX

2020]

Dentro da equipe, você visualizará os canais (disciplinas) desta equipe numa lista do lado
esquerdo da tela. Tenha atenção, pois, poderá haver canais ocultos e isso será indicado no
final da lista. Selecionando um canal [MATÉRIA] você terá acesso às postagens específicas
deste canal e, selecionando a guia [ARQUIVOS], na barra superior do canal, você terá acesso
às pastas e arquivos postados pelo(a) professor(a).

4. As atividades de classe/casa estarão postadas na aba do lado esquerdo [TAREFAS]. Para
encontrá-las, clique nesta aba, selecione a equipe e clique na tarefa desejada.
➢ Gravações das aulas, como localizar?
1.

Os tutores de cada sala postarão o link de cada aula no canal [GERAL] de cada equipe na
tela principal de [POSTAGEM] e na agenda virtual do dia. A aula também fica gravada
diretamente no CHAT ao final da última aula.

Agenda virtual

passo a passo para o acesso

1.

Clique aqui para acessar a agenda: https://bit.ly/371noUs

2.

Digite suas credenciais
− Login: matrícula@marista.g12.br [onde matrícula é o número de matrícula do(a)
educando(a)].
− Senha: CPF do responsável financeiro + Br (exemplo: 12345678911Br).

Obs.: Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte:
E-mail: te.saoluis@marista.edu.br | mfcruz@marista.edu.br

Entrega das primeiras avaliações - AV1
➢

Informamos que após o cancelamento da restrição de circulação de veículos em nossa
cidade, decretada pelo Governo do Estado, que a princípio, será até o dia 31/05,
disponibilizaremos todas as avaliações já realizadas (AV1) para as famílias, em nosso

Processos-Projetos Pedagógicos
➢ Banca de estudos: reiniciamos na última quarta-feira, dia 13/05, nossas bancas de estudos
em Língua Portuguesa e Matemática para os(as) estudantes do 7º e 8º anos. Todos(as)
os(as) estudantes foram convidados(as) a participar de mais esses momentos de revisão e
de aprofundamento dos principais conteúdos.
➢ Projetos Literários/Projetos Interdisciplinares: reiniciamos nesta semana nossos projetos
interdisciplinares e literários que estavam programados para este ano letivo. Eles passarão
por alguns ajustes que serão informados às famílias através de comunicados específicos de
cada projeto.
➢

CONIC / JIM / EXCURSÕES PEDAGÓGICAS: estamos reavaliando nossos grandes projetos
que vivenciaríamos no segundo semestre letivo e, em breve, informaremos sobre as
mudanças que eles sofrerão. Alguns deles poderão acontecer com adequações e outros
poderão até mesmo ser cancelados.

Reuniões-Plantões-Encontros Escola-Família
➢ No próximo mês de junho retomaremos um momento de extrema importância no processo
educacional dos(as) nossos(as) estudantes, que é o Encontro Escola-Família. De forma
virtual, as equipes Técnica e Docente dialogarão com as famílias sobre o percurso
pedagógico dos(as) estudantes.
DATA

HORÁRIO

ANO

ATIVIDADE

03/06

18h30 às 20h

6º ano

I ENCONTRO ESCOLA-FAMÍLIA

10/06

18h30 às 20h

7º ano

I ENCONTRO ESCOLA-FAMÍLIA

17/06

18h30 às 20h

8º ano

I ENCONTRO ESCOLA-FAMÍLIA

Suporte - Passe e Pegue
➢ Em tempos de restrição de circulação de veículos, em Recife, o PASSE E PEGUE se adaptou e
por isso antecipamos a entrega das fichas do NAP III
segunda-feira

6º ao 8º ano, que seria na

18/05, para a sexta-feira - 15/05.

Devido ao Governo de Pernambuco ter decretado a quarentena, como forma de
ampliar as medidas de proteção, restringindo o trânsito de veículos, em Recife e em mais
quatro cidades da região metropolitana, no período de 16 a 31/05/2020, os materiais que
seriam entregues impressos, no PASSE E PEGUE, continuarão sendo postados no Microsoft
Teams e enviados por e-mail.
Formação - Orientação Educacional
➢

As

Orientadoras

Educacionais construíram o

primeiro

Informativo

Escola-Família

contextualizando a importância da participação familiar como aspecto fundamental no
processo de aprendizagem da criança e do adolescente.
➢

O informativo será enviado, no dia 18/05, pelo Marista Conectado, pelo e-mail institucional
e postado no Portal do Colégio, no menu Secretaria-Diálogo Escola-Família.
Continuamos no processo de avaliação permanente das propostas em desenvolvimento

e, sempre que se faça necessário, as nossas ações pedagógicas serão atualizadas em prol da
qualidade do percurso acadêmico do(a) seu(sua) filho(a)
Agradecemos por sua atenção.
Lucielma Ribeiro
Vice-diretora Educacional

Edmilson Pessoa
Coordenador Pedagógico

NAP III

