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

EDUCAÇÃO REMOTA / AULAS ON-LINE
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS

MAIO/2020

(EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO 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, para os(as) educandos(as) do Maristinha, estão acontecendo
diariamente, sempre no mesmo horário para cada ano/turma, com duração de uma hora,
de forma prazerosa e interativa. A participação das crianças tem crescido, cada vez mais, e
elas estão se adaptando à nova modalidade de ensino remoto.

➢

É importante ressaltar alguns procedimentos que contribuem para um bom andamento das
aulas:

1.

A criança deve ser acompanhada por um adulto nessa uma hora de aula.

2.

O(A) estudante deve frequentar as aulas todos os dias e estar fardado(a), para que entre
numa

3.

mesmo estando em casa.

Garanta que seu(sua) filho(a) vá ao banheiro e se alimente antes do início das aulas,
evitando que ele(a) se ausente para isso. Importante manter uma garrafa ou copo de água
ao lado da criança.

4. Atenção ao horário de início das aulas. Dica: Entre na sala cinco minutos antes!
5.

Mantenha os microfones e câmeras desativados, só ativando quando a professora solicitar,
para evitar interferências.

6. Para computarmos a frequência do(a) estudante, é preciso que a família responda à
enquete de presença, todos os dias, e envie o voto.
7.

Use o chat para fazer perguntas ou tirar dúvidas relacionadas às aulas. Evite o envio de
figurinhas.

8. Acompanhe as atividades encaminhadas para casa. É importante que a criança realize tudo
se preferir, pode guardar as fichas numa pasta que tenham em casa. Ao retornarmos às
aulas presenciais, vamos resgatar todas essas atividades.

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

horários e quantitativos de aulas. Contudo, a partir de

junho, existe a possibilidade de acréscimo nas aulas do 1º ano do Ensino Fundamental.
Informaremos num próximo comunicado.
Processos-Projetos Pedagógicos
➢ O ciclo junino será trabalhado com os(as) nossos(as) educandos(as), nas aulas on-line, de
forma criativa e interativa pela equipe de professores, resgatando nossa cultura popular e a
riqueza do ciclo junino. Aguarde a proposta para essas vivências.
Suporte - Passe e Pegue
➢ Em tempos de restrição de circulação de veículos, em Recife, o PASSE E PEGUE se adaptou...
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 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.

Reuniões-Plantões-Encontros Escola-Família
➢ No início do mês de junho retomaremos um momento de extrema importância no processo
educacional dos(as) nossos(as) estudantes, que são os Plantões Pedagógicos com os(as)
educadores(as) e as famílias, na perspectiva de fortalecimento do processo de ensino e de
aprendizagem.
➢ Ressaltamos que, as famílias que desejarem, ainda em maio, falar com o(a) professor(a) ou
Equipe Pedagógica (Coordenação e Orientação), entrar em contato, por e-mail ou telefone
institucional, para agendamento.

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

Suyenne Macedo
Coordenadora Pedagógica

NAP I

