
 2ª Etapa EaD
Um resumo para os pais 

Cartilha da
Quarentena

 



Queridos
Pais, 

 

Confiamos que todos estejam bem e com saúde. 
 
Como sabem, o Colégio Logosófico sempre pauta suas decisões pelo
respeito aos alunos e suas famílias. Nessa circunstância, em especial, que
envolve todas as escolas, públicas e privadas do país e do mundo, temos
seguido as orientações e determinações das autoridades competentes
quanto ao encaminhamento de questões que necessitam ser respaldadas
pelo poder público.
 
Nosso principal objetivo, especialmente nesse momento, é atendê-los bem,
ampará-los, cumprir com a nossa finalidade, fazendo tudo o que estiver ao
nosso alcance para dirimir os impactos para pais e alunos.
 
Contamos com o apoio, a compreensão e a colaboração de vocês para que
possamos juntos passar por transes tão difíceis e sairmos mais fortes.

A Direção 



Definição das
autoridades

Social Media
Marketing

Suspensão das atividades na
escola por tempo indeterminado.1

Social Media
Marketing

Social Media MarketingDeliberação de nº 15 do Comitê Extraordinário Covid-19,
publicada no Diário Oficial do Estado, em 21/3/2020.



Social Media
Marketing

2
 No Ensino Fundamental e no Ensino
Médio, excepcionalmente, na atual

situação emergencial, quaisquer
componentes curriculares poderão ser

trabalhados em ensino remoto, nas escolas
que puderem oferecê-lo, observadas as

possibilidades de acesso, pelos estudantes
e professores, deverão ser registradas e,

eventualmente, comprovadas perante as
autoridades competentes, e farão parte do

total das 800 (oitocentas) horas de
atividade escolar obrigatória.

Nota de Esclarecimento do Conselho Estadual de Educação,
publicada no Diário do Executivo em 27/03/2020.

Definição das
autoridades



Diante desse cenário,
fizemos as seguintes

ponderações:



Um lado
Por um lado, sabemos que
teremos que nos adaptar às
aulas virtuais e que elas são
diferentes das presenciais. E
nem todas as famílias têm
condições ideais para que elas
sejam aplicadas.



Outro lado
Por outro lado, essas aulas são o
único recurso disponível para
amenizar o impacto da paralisação
no desenvolvimento educacional das
nossas crianças  e dos nossos
adolescentes.
 
Um agravante nesse cenário é o fato
de a suspensão das aulas ter sido
imposta por tempo indeterminado.



Há muitos pais que
querem EaD.

Há muitos pais que não
querem EaD.

X



Diante de uma situação sem
solução unânime, 

a escola decidiu agir de acordo com seus
princípios.



Buscando 
o equilíbrio.



O que isso
significa?

 Que teremos uma
carga de atividades
remotas.

Sem afetar o desempenho
escolar.

Com garantia da
aprendizagem.

Ofereceremos videoaulas e
aulas ao vivo.



O mais
importante:
.
Vamos honrar o
compromisso contratual e
moral do Colégio da
melhor maneira possível,
de formas variadas
dependendo da extensão
do período de paralisação.



Como
cumpriremos
os objetivos
estabelecidos
para 2020?

Educação Infantil:  Reposição das
aulas, utilizando períodos
previamente  destinados a férias e
recessos e aumentando os sábados
letivos. Já fizemos uma revisão
completa do Calendário Escolar,
considerando diversos cenários da
extensão da paralisação. Caso a
paralisação se estenda além do dia
1º de junho e não seja autorizada a
antecipação do recesso de julho, essa
reposição não será viável e teremos
que alterar nosso contrato.
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Como
cumpriremos
os objetivos
estabelecidos
para 2020?

Fundamental e Ensino Médio:
Parte da carga horária à distância
(de acordo com o que é permitido
pelo Conselho Estadual de
Educação) e reposição de forma
presencial de aulas, utilizando
períodos previamente destinados a
férias e recessos e aumentando os
sábados letivos.

2
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Como
cumpriremos
os objetivos
estabelecidos
para 2020?

Para as atividades à distância,
nessa 2ª fase, utilizaremos o Moodle
(Ambiente Virtual de Aprendizagem)
para postar atividades e videoaulas e
o Zoom para as aulas ao vivo. 
Vocês receberão os horários e
orientações sobre cada modalidade
de atividade.
Ficaremos atentos às orientações
dos órgãos competentes e
comunicaremos qualquer alteração.
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Como acontecerão as
atividades remotas
a partir de agora?



Vamos dar início a uma 2ª etapa do
Ensino à distância. 

 
1

Plano
Teremos, a partir de amanhã, algumas modalidades
de atividades, organizadas de forma diferente para

os diversos cursos.  Estamos considerando as
orientações dos órgãos competentes e as

necessidades de cada faixa etária.



 
Usaremos o Moodle para divulgar

as atividades sugeridas, os links dos vídeos dos
professores e outros vídeos também. 

Os pais podem assistir com os filhos e fazer as
atividades propostas, sem compromisso de devolução.

Consideramos que o contato com os professores e
a realização de algumas atividades poderão favorecer o

retorno às aulas com mais naturalidade.

2
Para o
Infantil Nosso objetivo é manter

o vínculo com o aluno e entretê-lo com
atividades pedagógicas.



Nosso objetivo principal é dar continuidade ao processo
de aprendizagem, de forma gradual, respeitando o tempo

de cada criança e de suas famílias. Usaremos o Moodle
para divulgar as atividades sugeridas, os links dos vídeos

dos professores e outros vídeos também. 
Os pais podem assistir com os filhos e fazer as atividades

propostas. 
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Para o 1º  Ano 

do Ensino Fundamental Na medida de cada um, será importante
dar continuidade ao que vinha sendo

realizado pelos professores.



 
- Aulas ao vivo, oferecidas gradualmente de acordo
à faixa etária, com horários preestabelecidos
(utilizaremos o aplicativo Zoom).
 
- Videoaulas postadas em dias determinados para
cada conteúdo (esse conteúdo estará disponível no
Moodle, para ser acessado quando possível).
 
- Atividades, indicações de exercícios, trabalhos
(esse conteúdo também estará disponível no
Moodle). 
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Para o 2º Ano do Fundamental I 

ao 3º Ano do Ensino Médio

 
Teremos 3 modalidades de atividades:



Caso o aluno não tenha feito a alteração de seus dados
de acesso, utilizar login = nº de matrícula, 

e senha = data de nascimento do aluno
 (8 dígitos).

Para acesso do aluno ao Moodle:

1 Acesse a página logosoficofuncvirtual.aix.com.br
.

2
Utilize os mesmos
dados de usuário

 e senha do 
site do Colégio 

(dados do aluno).

3



4

5

O nome do(a) aluno(a) aparecerá
aqui.

 

Clique em "editar
perfil", se quiser
personalizá-lo.

Nome do(a) aluno(a)
 



6 Ao editar o perfil é possível realizar pequenas alterações e
adicionar uma foto.

Nome do(a) aluno(a)
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Arraste um arquivo do computador 
com a foto do(a) aluno (a).7



Clique  em "Meu curso" para acessar as áreas de
conhecimento. 

8

 Áreas de 
conhecimento. 

Nome do(a) aluno(a)
 



O início é dedicado a avisos. 
Nas próximas partes, estarão as atividades. 9



9 Para acesso do aluno ao Zoom:

1  Pegue o material necessário para as aulas do dia
e deixe-os próximos a você.

  
Configure seu computador/celular para que tenha acesso ao áudio e à câmera.2

 Acesse sua página no Moodle (https://logosoficofuncvirtual.aix.com.br/) 
e clique no link que está no AVISOS.3

4  Se for acessar pelo Celular, será necessário baixar o aplicativo, na primeira
conexão.
 



95
 
Você entrará na sala Zoom da sua turma. Clique se quer entrar com vídeo!

 
Desabilite seu áudio assim que o professor for iniciar a aula.6

  Selecione, na parte de cima do aplicativo, a opção de ver o Orador ou a
Galeria. Durante a aula, concentre-se em seu professor.7

8

9

 Caso queira fazer uma pergunta, anote seu nome no Chat 
(ou bate papo).

 Caso aconteça algum problema na transmissão,  tenha
paciência e aguarde até que ele seja resolvido.



Caso haja
dificuldade para

acessar a
plataforma,

atenderemos com a maior
brevidade possível.

 Anete Magalhães:
 anetem-fc@colegiologosofico.com.br

 Carla Patrícia:
 cppedagoga@gmail.com

WhatsApp: 
99564-6874



Vamos trabalhar juntos! 
Estaremos sempre com o

pensamento de
aperfeiçoamento presente.


