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Estimadas Famílias! 
 
Ao cumprimentá-las reforçamos os votos de que estejam todas bem e com saúde. Chegamos até seus lares com o intuito 

de expressar as ações realizadas desde o primeiro dia de isolamento social, pelo Ensino Fundamental II e Ensino Médio, no turno da 

manhã. 

 
De 18/03 a 20/03 – Atividades de revisão de conteúdos foram passadas pelos professores nas aulas do dia 17/03, para que fossem 

realizadas no decorrer daquela semana. 

De 23 a 27/03 – Alunos passaram a acompanhar o Guia de Estudos do SPE Com você, com videoaulas, atividades, trilhas e 

avaliações de desempenho semanais. Enquanto isso, os professores e coordenação organizavam outras estratégias para o trabalho 

domiciliar. 

A partir de 30/03 – Além do Guia de Estudos do SPE Com você, alunos começaram a receber também, todos os dias da semana, os 

Planos de Atividades Domiciliares enviados pelos professores, de acordo com horário pré-estabelecido. Os Planos foram enviados 

através do Portal Positivo On e continham, ainda, apenas atividades de revisão de conteúdos vistos nos meses de fevereiro e março. 

A partir de 13/04 – Professores passaram a enviar videoaulas próprias e ou de outras pessoas também, abordando conteúdos 

novos, seguindo a sequência de suas aulas, assim como atividades relativas aos mesmos. Isso foi enviado junto com os Planos de 

Atividades Domiciliares.  Paralelamente a isso, os alunos continuaram trabalhando com o SPE Com você na semana de 13 a 17/04. 

A partir de 22/04 – O trabalho com o SPE Com você foi suspenso. Continuamos a enviar os Planos de Atividades Domiciliares, 

contendo o endereço, o link, das videoaulas e as atividades que deveriam ser realizadas durante a semana pelos alunos. Além disso, 

passamos a fazer live (reuniões em tempo real, através do aplicativo Google Meet) todas as manhãs com todas as turmas, com a 

maioria dos professores, para esclarecimento de dúvidas. Os alunos e responsáveis receberam (no final da semana anterior) 

mensagem da coordenadora explicando como se daria o procedimento a partir daquela semana, assim como, o calendário com os 

horários das postagens de atividades e com as live. Este procedimento aconteceu até o dia 08/05. 

A partir de 11/05 – Os alunos passaram a ter aulas on-line em tempo real, com todos os componentes curriculares, seguindo o 

horário específico de cada turma, com início às 7h15min e término às 12h. 

 Precisamos expressar também que todo o trabalho realizado até o dia 08/05 teve o principal objetivo de manter os alunos 

num ritmo de estudos apropriado e o mais prazeroso possível, para não sobrecarregá-los e nem às suas famílias. Entretanto, com o 

período de quarentena prolongando-se, entendemos ser necessária uma ação ainda mais efetiva. Assim, a partir do dia 11/05, 

procuramos aproximar ainda mais nossos alunos da rotina de aulas dentro do ambiente escolar, através das aulas on-line no horário 

integral do turno da manhã. Acreditamos que desse modo o retorno às atividades presenciais se dará de forma mais tranquila.  

Abraço a todos!  

Caxias do Sul, 12 de maio de 2020. 

 

Em Jesus e Maria, 

 

                       DIRETORA                                                Coordenadora Pedagógica Manhã 
 

 


