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À NOSSA COMUNIDADE ESCOLAR
ASSUNTO: atividades durante o período de suspensão de aulas

Conforme indicado em comunicado anterior, assumiríamos – segundo os parâmetros
legais – o compromisso de trabalhar para minimizar os impactos da suspensão das aulas
durante a crise pela qual todos passamos. Após um período de pausa, em que aguardamos
definições de instâncias superiores – retomamos os trabalhos e recentemente iniciamos o
envio de orientações e atividades para casa.
O momento impôs-nos a necessidade de lidarmos com os processos que envolvem o
ensino e a aprendizagem de maneira distinta da habitual, tendo que ser orientados à distância.
Por essa razão, a equipe tem desenvolvido estratégias de trabalho para que os estudantes
possam progredir nos conteúdos, nos objetivos traçados e estas são transformadas em roteiro
de atividades para os alunos, que envolvem uso do que oferecem as plataformas digitais de
nossos parceiros, leitura, aulas em vídeo, produção, exercícios, pesquisas de distintas
naturezas, passeios virtuais, tira-dúvidas, dentre outras. Esses roteiros são pensados por
nossos profissionais e estão respaldados em aspectos teóricos que relacionam tecnologia e
aprendizagens.
Esse tipo de trabalho requer muito dos estudantes maiores – disciplina, autonomia,
perseverança, dedicação; já os pequenos, há grande dependência dos pais e é nessa hora que
o apoio da família faz toda a diferença. Para auxiliá-los, sugerimos que:
a) organizem uma rotina diária, horários definidos para os estudos;
b) intercalem com pausas para descanso, ócio e relaxamento;
c) não deixem acumular atividades, uma vez que estas seguirão – de segunda a sexta;
d) sejam pacientes, o momento não é fácil para eles também.
As atividades estão sendo pensadas em dois movimentos: o primeiro, para
aproximação e apropriação do conteúdo; o segundo, para fixação e desenvolvimento de

objetivos e habilidades. Por isso, o roteiro precisa ser seguido integralmente e sem alterações
na ordem proposta. Estamos trabalhando com a equipe para potencializar as formas de
trabalho, ampliar o uso de ferramentas de interação entre professores e alunos, conforme
apropriado às faixas etárias destes.
Como meios de comunicação das atividades, estamos usando a Agenda Quinze (no site
do Colégio – www.colegio15.com.br) e o aplicativo Connect Edu, este facilita bastante o
acesso às informações. Caso tenham dificuldade de baixa-lo e/ou acessá-lo, há um tutorial no
site do Colégio e em nossas redes sociais explicando o passo a passo. Também é possível pelo
fone (81) 98114.7460 acionar o suporte e receber orientações. O código do Colégio é 215.
Sabemos que este é um momento ímpar, que requer de todos nós esforço conjunto para
que possamos atravessá-lo e superá-lo. Contem com nosso esmero!
Todo esse procedimento será adotado até o dia 31 de março. A partir do dia 1º de
abril, estaremos de férias antecipadas por 15 dias, por determinação legal, com
possibilidade de ampliação, caso a situação se prolongue. Manteremos todos
informados.
Por fim, fazemos eco ao que disse o apóstolo Paulo, considerando como princípio a ser
seguido também em nossos dias:

Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo
conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em
Cristo Jesus. (Filipenses 4:6,7)
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