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

EDUCAÇÃO REMOTA / AULAS ON-LINE
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS

MAIO/2020

(PRÉ-MÉDIO E ENSINO MÉDIO)
Prezadas Famílias Maristas São Luís:
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
➢ As aulas on-line na modalidade de Educação Remota, para os(as) estudantes do Pré-Médio e
Ensino Médio, no modelo proposto, vêm atendendo às especificidades desse segmento de
ensino, com o desenvolvimento dos conteúdos priorizados, pelos professores, a partir do
que está explicitado no planejamento curricular de cada um(a) deles(as). Aulas interativas,
com respostas às questões suscitadas, durante e/ou após as aulas, diretamente e, também,
pelo chat, estão ocorrendo desde o dia 05 de maio. São disponibilizados, na plataforma
Teams, nas salas virtuais de cada ano/turma, materiais diversos (fichas de atividades, slides,
vídeos) para estudo, desenvolvimento de competências e habilidades e construção do
conhecimento.
➢ Para que as aulas, nesse novo formato, possam ser cada vez mais bem aproveitadas,
garantindo a participação adequada de todos os envolvidos, faz-se necessário relembrar
alguns dos procedimentos básicos:
•

Horário

estar presente no início da aula. Respeitar os intervalos entre as aulas.

Diariamente, aula por aula, é feito o controle de frequência.
•

Câmera e áudio

iniciar a participação, garantindo que o microfone e a câmera estejam

desligados. Essa medida reduz o número de interferências e melhora a qualidade do
áudio e a imagem de quem está falando.
•

Vestimenta

o uso do uniforme é recomendável. Quando não for possível, sugerimos o

uso de uma camiseta e de calças ou shorts, sempre mantendo a semelhança com o
padrão do uniforme.

•

Atividades/Tarefas de Casa

diariamente, após as aulas, cada professor(a) posta as

atividades que deverão ser feitas e, disponibilizamos, até às 17h, no Portal do Colégio, a
Agenda Diária Virtual. Assim, o(a) estudante deverá reservar uma parte do tempo dele(a)
para realizá-las, pois, através delas, ele(a) terá ideia do que conseguiu apreender do
conteúdo trabalhado e das dúvidas que ficaram e que devem ser levadas ao(à)
professor(a) na aula seguinte.
Estrutura das aulas
➢ A partir da próxima segunda-feira (18/05), o horário de aulas será ampliado, para os(as)
estudantes de 2º ano (Anexo 1) e 3º ano (Anexo 2); e a partir do dia 25/05, a ampliação
contemplará as turmas de Pré-Médio e 1º ano EM.
➢ A partir do dia 18/05, também, teremos uma nova organização das salas virtuais do 2º ano,
com a constituição de mais uma sala. Dessa maneira, cada sala será formada pelos
estudantes de duas turmas (A/D, B/C e E/F);
➢ Para o 3º ano, no contexto de preparação para o Enem, SSA e outros vestibulares, foram
incluídas outras atividades: Plantão de resolução de questões e tira-dúvidas, nas segundasfeiras; Oficina de Redação

Enem, nas quartas-feiras; Aulão Temático de Ciências da

Natureza, na quinta-feira, dia 14/05. Todas essas atividades ocorreram, no turno vespertino,
no horário das 14h às 17h. A cada semana, outras ações serão implementadas e
comunicadas aos(às) estudantes.
Processos-Projetos Pedagógicos
➢ Os processos pedagógicos planejados pelos(as) professores(as) e/ou NAP, para cada
ano/série, serão retomados de forma gradual. O trabalho com os literários, as bancas de
estudos de Física e Matemática, direcionadas aos(às) estudantes de Pré-Médio, 1º e 2º anos,
e as Oficinas de Redação para o 1º e o 2º anos, estão sendo (re)construídos e serão
anunciados em breve. AGUARDEM!!!
➢ As atividades inerentes às aulas de Produção Textual estão sendo solicitadas e orientadas
por cada professor(a), a fim de serem feitas e devolvidas para correção e, posteriormente,
voltarem para cada estudante com as devidas notificações quanto aos acertos e erros. Será
enviado, o horário da monitoria a ser realizada pela equipe de corretores do Colégio.
➢ Os resultados do Simulado On-line Evolucional realizado pelos(as) estudantes do PréMédio, no período de 27 a 30 de abril de 2020, já estão disponíveis. Para conferir, acesse o
site: simulados.evolucional.com.br

➢ Os projetos JIM e Vivendo o Folclore/Festa do Folclore foram cancelados, considerando o
momento de medidas restritivas de isolamento social,de perda do poder aquisitivo das
famílias e, ainda, da necessidade premente de trazer mais foco ao processo de ensinoaprendizagem desenvolvido. Em relação à Simulação Internacional Marista

SIM, a sua

manutenção está sendo analisada, conjuntamente, pelo Colégio e pela Gerência
Socioeducacional

GSE do Marista Centro-Norte.

Suporte - Passe e Pegue
➢

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, o PASSE E PEGUE estará
suspenso e os materiais, que seriam entregues impressos, continuarão sendo postados,
diariamente, de acordo com cada aula, no Microsoft Teams, e enviados, por e-mail, ao final
de cada semana de aula.

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
➢ Os momentos escola-família são importantes para o fortalecimento da parceria e do diálogo
que queremos manter com vocês. Assim, em breve, estaremos divulgando as datas dos
encontros e dos plantões pedagógicos.
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

Ana Cristina R. Santos
Coordenadora Pedagógica
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