
 

                                                                                            

Queridos Pais: 

Esperamos que vocês e suas famílias encontrem-se bem.  

Trataremos, nessa correspondência, especificamente sobre aspectos de ordem pedagógica. 

A diretoria, equipe técnica e professores se dedicaram, empenhadamente, nos últimos dias, para estruturar, da melhor forma 
possível, uma sequência didática para dar continuidade às aulas no ambiente virtual, nessa segunda fase do ensino à distância. 
Planejamos um atendimento diferenciado para cada segmento, tendo em conta as diferentes faixas etárias e suas necessidades. 

Utilizaremos, como já foi informado, a plataforma MOODLE (ambiente virtual de aprendizagem) para postagem das aulas e 
atividades e a plataforma ZOOM para as aulas ao vivo. Os links para acesso às aulas ao vivo também serão postados no Moodle, 
nos quadros de aviso, e enviados aos alunos por WhatsApp pelo representante de turma. 

O tutorial de acesso ao MOODLE e uso do ZOOM constam da Cartilha que será enviada até o final da tarde.  

Estabelecemos um horário semanal para cada turma. Vejam ao final dessa correspondência o horário das aulas ao vivo e/ ou 
videoaulas de seu(sua) filho(a).   

Na terça e quarta-feira dessa semana, os alunos terão uma amostra de como serão as aulas e as videoaulas. Alguns professores 
postarão algumas atividades também. É um tempo para nos adaptarmos a essa modalidade de ensino e começarmos com o novo 
horário na próxima semana. Vejam a seguir os horários das aulas ao vivo, dos dias 7 e 8 de abril. 

Dia Horário Disciplina 

7/4/20 
Terça 

8h30 às 9h20 História 

9h30 às 10h20 Matemática 

10h30 às 11h20 Química 
   

8/4/20 
Quarta 

8h30 às 9h20 Matemática 

9h30 às 10h20 Física 

10h30 às 11h20 Português 

Os alunos do Infantil não terão aulas virtuais, mas estamos preparando alguns vídeos e atividades para eles, pois consideramos 
que o contato com os professores e a realização de algumas atividades poderão favorecer o retorno às aulas com mais 
naturalidade.  

Estamos todos nos adaptando a uma nova modalidade de ensino, confiantes de que poderemos viver essa etapa com serenidade 
e muito aprendizado. Essa experiência tem nos possibilitado cultivar muitos valores. 

Qualquer nova orientação será repassada a vocês.  

Recebam o nosso afetuoso abraço, 

Mayra Araújo 
Diretora Pedagógica 

Horários das aulas ao vivo por zoom e videoaulas a partir do dia 13/04 

Horário – 2º ano do EM         MOODLE – Videoaulas ou Atividades* 

2ªf 3ªf 4ªf 5ªf 6ªf 

História* 
Matemática* 
Física* 
Biologia 
Inglês 

Literatura* 
Prod. Texto 
História 
Matemática* 
Química 
Biologia* 

Português* 
Literatura 
História 
Matemática* 
Física* 
Sociologia 

Geografia* 
Química* 
Matemática 
Biologia* 
Filosofia 
ICH 

Português 
Prod. Texto* 
Geografia* 
Física 
Química* 

 

Aulas ao vivo – 2º Ano do EM 

Horário 
Disciplina 

2ª feira 3º feira 4º feira 5º feira 6º feira 

8h30 às 9h20 Matemática  Literatura  Matemática  Química  Produção de 
Texto  

9h30 às 10h20 Física  Biologia  Português  Biologia  Geografia  

10h30 às 11h20 História  Matemática  Física  Geografia  Química  
 


