
 
 

 

Belo Horizonte, 24 de abril de 2020. 

Queridos Pais do 5º Ano B: 

Esperamos que estejam bem.   

Temos observado o empenho de todos para se adaptarem às necessidades do momento atual. Sabemos que o 

aproveitamento dessa experiência pode propiciar a aquisição de habilidades e competências importantes para a formação 

integral de nossos alunos.  

Percebemos que podemos dar mais um passo importante e estamos certos de que poderemos contar, mais uma vez, com 

a colaboração de vocês. 

A partir do dia 27.04, entraremos na Fase 3 do Ensino à Distância. Dentro dela destacamos: 

1. Intensificação das nossas aulas remotas ao vivo, de acordo com o horário de aulas ao final desta carta. Cada turma 

terá 2 momentos remotos ao vivo na próxima semana.  

2. Continuidade na postagem das videoaulas e atividades na plataforma Moodle. Informamos que a programação 

da semana está sendo postada na página inicial do Moodle.  

3. Continuidade no empréstimo de livros literários, pela Biblioteca do Colégio. No site 

colegiologosofico.i10bibliotecas.com.br, cujo login é o mesmo do Moodle e a senha – 123456, vocês poderão 

encontrar algumas sugestões de livros tendo em vista cada faixa etária (na pasta LISTAS). No primeiro acesso ao 

site, será necessário que alterem a própria senha. 

4. Início de algumas atividades avaliativas. Enviaremos algumas tarefas para que a pontuação da etapa não se 

acumule no retorno às aulas presenciais. São atividades com as quais as crianças já estão acostumadas e serão 

solicitadas aos poucos. As orientações serão repassadas diretamente para os alunos, pelos professores, e postadas 

na Plataforma Moodle. Elas deverão ser entregues uma semana após a retomada das atividades presenciais.  

5. Manual de boas práticas para as aulas remotas ao vivo. Enviamos esse material, com o objetivo de que possam 

ler junto com seu(sua) filho(a). As assessoras também já realizaram uma videoaula sobre o tema, postada hoje. 

Esse poderá ser mais um momento de aprendizagem para as crianças. 

Esperamos contar com a participação ativa de todos. 
Qualquer nova orientação será repassada a vocês.  
Recebam o nosso afetuoso abraço, 

Vanessa Araújo 

Diretoria Pedagógica 

 

5º ano B - Ensino Fundamental – Momentos remotos AO VIVO 
 

 
 

Link para acesso encaminhado por e-mail e WhatsApp 
 

Segunda-feira  - 14h Quarta-feira  - 14h 

Ciências Matemática 


