
 

Muzambinho, 30 de Julho de 2020. 
 
Prezadas Famílias, 
Saudações! 
Estamos retornando do nosso período de recesso escolar. Sabemos que foi curto, mas 

esperamos que todos estejam bem, com saúde e com as energias renovadas para o retorno. 
As aulas remotas permanecem e ainda não recebemos nenhuma informação oficial 

sobre o retorno das aulas presenciais. 
Algumas adequações no nosso calendário se fizeram necessárias para o reajuste da 

carga horária obrigatória, para a qual contamos com a compreensão de todos. Precisamos 
também contar com o auxílio de vocês para o bom desempenho escolar dos nossos alunos, 
que agora estão em contexto escolar doméstico. 

Para reforçarmos que algumas medidas são primordiais, seguem abaixo itens que não 
podem ser negligenciados. 

✓ Compareça as aulas ao vivo. É importante que o aluno seja presente nas 
aulas (ambiente virtual de aprendizagem). As aulas ficarão gravadas, mas o 
aproveitamento online é superior, até porque seu professor está ali mediando as aulas. 
Lembramos que a presença nas aulas virtuais é indispensável; 

✓ Participe, pergunte, interaja ativamente, não tenha receio em participar; 
✓ Tenha agenda, que pode ser física ou a virtual, e que funciona para que 

o aluno(a) se organize;  
✓ O aluno deverá permanecer o todo tempo de aula com as câmeras abertas, 

para a certeza do professor de sua presença. A interação entre aluno e professor é 
muito importante; 

✓ Crie um cronograma de estudos para não acumular tarefas, trabalhos. Para 
isso, o cronograma se faz necessário; 

✓ O chat é uma ferramenta para escrever somente o que é pertinente a 
aula e o conteúdo. O aluno deverá acessar a aula sempre com seu nome, evitando 
pseudônimos ou apelidos; 

✓ Cumprir as tarefas, fazer pesquisas, se envolver com as aulas online, traz 
resultados positivos. Mantenha seu cronograma de estudos sempre em dia; 

✓ Cuidar do ambiente em que o aluno estuda de forma em que seja 
iluminado, silencioso, nunca estudar deitado, que o aluno possa sentar-se de maneira 
confortável. 

Estamos passando por mudanças e temos também muitas incertezas, mas procuramos 
desenvolver com as ferramentas disponíveis os melhores resultados. 

Juntos sempre! 
Um abraço virtual a todos! 

Equipe Pedagógica. 


