
 

 

Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano) 

 

9 de julho de 2020 
3º fase de implantação das atividades remotas 

 
 
 
 

Senhores Pais, 

 

Iniciamos no dia 14 de abril o processo de postagens e, gradualmente fomos 

introduzindo novas formas e propostas pedagógicas, considerando a faixa etária 

de nossos alunos e de todas as teorias pedagógicas e dos estudos da Neurociência, 

em relação ao tempo de concentração e exposição dos alunos quanto ao uso de 

tecnologias.  

 

Sendo assim, no dia 20 de julho, daremos início à 3ª fase de implantação de 

atividades remotas no ambiente virtual de aprendizagem. Faremos uma semana 

teste (20 a 24 de julho) para avaliarmos todo o processo, a aprendizagem e 

participação dos alunos, diante da nova proposta. Vejam horários abaixo. 

 

Em virtude da faixa etária e da indicação quanto ao tempo de exposição das crianças 

frente à tela de computador, celular, tablet, adaptamos nossa carga horária diária e, a 

partir do dia 20 de julho, ofereceremos aula síncrona (em tempo real) todos os 

dias da semana. Posto isto, suspenderemos as postagens de videoaulas explicativas 

e instrucionais. Agora, este trabalho será feito em tempo real. Porém, para alguns 

conteúdos e, de acordo com a percepção da professora da necessidade de 

aprofundamento e/ou ilustração do tema, poderá ocorrer postagem em nossa central 

do aluno. Mas, fiquem tranquilos, quando acontecer isso, a professora os informará. 

 

Durante essas aulas, as professoras explicarão o conteúdo a ser cumprido, pelos 

alunos, bem como darão as instruções das atividades que eles farão, após o término 

da aula. Dessa maneira, ficará mais fácil para os senhores, pois as dúvidas serão 

tiradas na aula e, caso ainda tenha dúvidas por parte do aluno, poderá recorrer ao 

grupo da sala virtual (via celular) ou mesmo no Chat da plataforma Microsoft Teams 

(agora os alunos já conseguem fazer uso deste recurso tecnológico). Ressaltamos 

que, mesmo sendo em tempo real, as aulas ficarão gravadas na plataforma Microsoft 

Teams, para acesso quando for necessário. 



 

 

 

Conforme comunicado anterior, na próxima semana (13 a 17 de julho), estaremos em 

recesso. Dessa forma, os senhores já podem se organizarem para esta nova rotina 

de estudos.  

 

 

HORÁRIOS DE AULA 

 

1º ANO ALFA 

 

1º ANO BETA 

 SEGUNDA  TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  

13h                    PORT/LP  MATEMÁTICA   INGLÊS  ED. FÍSICA  ENSINO 

RELIGIOSO 

13h50 
- - - 

CONHEC. 

GERAIS  

TDE/ ESE  

 

2º ANO ALFA 

 SEGUNDA  TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  

13h                    PORT/ LP  ED. FÍSICA   MATEMÁTICA  CIÊNCIAS   INGLÊS  

13h50 TDE/ ESE GEO/HIST INGLÊS  ENSINO 

RELIGIOSO 

         - 

 

3º ANO ALFA 

 SEGUNDA  TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  

13h                    PORT./ LP INGLÊS  MATEMÁTICA  INGLÊS  GEOG/HIST. 

13h50 ER ED. FÍSICA  CIÊNCIAS   TDE ESE 

 

 

 

 

 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

13h                    PORT/LP ENSINO 

RELIGIOSO 

ED. FÍSICA INGLÊS   MATEMÁTICA  

13h50 
- 

TDE/ ESE CONHEC. 

GERAIS   
- - 



 

 

4º ANO ALFA 

 SEGUNDA  TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  

13h                    INGLÊS  PORT. LP  CIÊNCIAS  MATEMÁTICA  GEO 

13h50 EF  ER TDE/ESE INGLÊS  HIST 

 

4º ANO BETA 

 SEGUNDA  TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  

13h                    MATEMÁTICA  PORT. LP INGLÊS  CIÊNCIAS  GEO 

13h50 INGLÊS  ER ED. FÍSICA  TDE/ESE HIST 

 

5º ALFA 

 SEGUNDA  TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  

13h                    PORT./ LP MATEMÁTICA  CIÊNCIAS  GEO INGLÊS  

13h50 ER INGLÊS  TDE/ESE HIST ED. FÍSICA 

 

5º ANO BETA 

 SEGUNDA  TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  

13h                    PORT./LP CIÊNCIAS  MATEMÁTICA  GEO HIST. 

13h50 ER TDE/ ESE INGLÊS  ED. FÍSICA  INGLÊS  

 

Contamos mais uma vez com o apoio e colaboração de toda a família. Estamos à 

disposição para esclarecimento e/ou dúvidas, relacionadas à 3ª fase do processo. 

 

Que Jesus e Santa Carmen continuem abençoando toda a comunidade escolar. 

 

Atenciosamente 

Equipe Educativa 

 

 

 


