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COMUNICADO 07/2020 
 

DE: DIREÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO COLÉGIO SÃO JOÃO BATISTA 
PARA: PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I – 2º ao 5º ANO 
ASSUNTO: AÇÕES REALIZADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL I – 2º ao 5º ANO 
  

ESTIMADAS FAMÍLIAS! 
 

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

com o intuito de fazer memória das ações realizadas desde o primeiro dia de isolamento social, pelo ENSINO 

FUNDAMENTAL I - 2º AO 5º ANO. 

Dia 17 de março foi o último dia de aula presencial. Cada professora encaminhou roteiros de atividades 

como: acessar trilhas, leituras, exploração dos RAs e QRcodes, ficha de leitura,... 

A partir de 23 de março, os alunos passaram a acompanhar o Guia de Estudos do SPE com você, assistindo às 

videoaulas, realizando as atividades e trilhas sugeridas.  

A partir do dia 27 de março, as professoras começaram a postar atividades na plataforma Positivo on,   

através de roteiros de estudos semanais, paralelos às videoaulas e atividades do SPE volume 1. 

No dia 02 de abril, foi informado através do Positivo on, que após as crianças finalizarem as videoaulas do 

SPE, volume 1, deveriam apenas continuar com as atividades da professora.  

A partir do dia 06 de abril, as professoras passaram a postar atividades para todos os dias da semana, a fim 

de realizar revisão dos conteúdos vistos até o momento.  

No dia 09 de abril, foi enviada mensagem da professora para as crianças através de gravação, além da 

Mensagem de Páscoa. 

A partir do dia 13 de abril, postagem de aulas diariamente pelas professoras sobre os conteúdos não 

desenvolvidos no volume 1. As atividades são postadas no formato de “Plano de aula domiciliar” em pdf, com 

atividades do livro Positivo, sugestões de vídeos, slides, animações, jogos,... 

No dia 27 de abril aconteceu o primeiro momento de Bate-papo entre as crianças e a professora através do 

Google meet, com o objetivo de ser um momento descontraído de encontro, conversa e tira dúvidas.  Após este 

encontro, realizamos mais dois momentos, sendo o último para contação e conversa sobre a história: “Carta às 

meninas e aos meninos em tempos de Covid-19”. 

A partir do dia 11 de maio, iniciamos Aulas on-line (Google meet) de 30 minutos para a explicação breve dos 

conteúdos e atividades, assim como o esclarecimento de dúvidas.  Os dias e links para acessar as Aulas on-line  

foram  informados através do Positivo on pela professora da turma. Os planos domiciliares continuam a ser postados 

garantindo o roteiro de estudos para as crianças.  

Todas as ações foram pensadas para manter o ritmo de estudos, não sobrecarregando as crianças, 

respeitando a faixa etária e dentro das possibilidades no contexto que estamos vivendo. Sabemos que cada família 

tem a sua realidade em relação a acesso à internet, equipamentos e disponibilidade de tempo para acompanhar 

seus filhos. Os desafios para aprender e ensinar à distância são muitos, mas com os esforços de cada um, 

superaremos as dificuldades e conquistaremos muitas aprendizagens! 

 

Abraço a todos Jesus e Maria 

                                  Direção e Coordenação Pedagógica 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I 

 

Caxias do Sul, 14 de maio de 2020. 


