
 

COMUNICADO – FUNDAMENTAL 1 
SALA DE AULA EM CASA 

 
 

Fortaleza, 1º de maio de 2020. 
 

A crise pela qual passamos hoje requer que, como instituição de ensino, adaptemo-nos 
constante e rapidamente a novas situações. 
Não há uma previsão exata de quando as aulas presenciais voltarão a ocorrer. Nos países 
atingidos pela pandemia antes do Brasil, em sua maioria, as escolas ainda mantêm seus 
alunos em casa realizando atividades por meio de ambientes virtuais. 
Informamos ainda que estamos atentos às orientações das autoridades de saúde e de 
educação; sendo assim, voltaremos às nossas atividades presenciais tão logo sejamos 
autorizados. 
Estamos trabalhando no aperfeiçoamento do nosso ambiente, acompanhando o 
aprimoramento dos docentes para que possamos fornecer um serviço cada vez melhor para 
todos. 
O nosso compromisso é cumprir a carga horária regular do ano letivo. Estruturamos o 
calendário escolar com seus respectivos planejamentos pedagógicos e com suas estratégias 
de execução. 
Portanto, convidamos pais e alunos a abraçarem as ferramentas digitais sugeridas em cada 
segmento. O engajamento de cada aluno é essencial para atingirmos o resultado final: 
APRENDIZAGEM. 
Enviaremos aos nossos alunos/pais orientações diárias a fim de terem uma maior autonomia 
para assistirem às videoaulas, bem como desenvolverem seus estudos. 
Retornaremos às nossas atividades escolares de forma VIRTUAL a partir do dia 4 de maio 
(segunda-feira). 
 
Segue a programação: SALA DE AULA EM CASA! 
 
1 – Rotina 
 
Sugerimos aos pais/responsáveis que estabeleçam uma rotina de estudos juntos as 
crianças, para que elas retornem aos hábitos escolares. Para tanto, seguem algumas 
recomendações: 
 
 Procurem um horário onde as crianças estejam tranquilas, disponíveis e sem fome e 

sono. Isso vale para o adulto que acompanhará as atividades pedagógicas; 
 Ofereça um ambiente que estimule o seu aprendizado e sua atenção. Se possível, 

organize um cantinho do estudo. Peça a ajuda ao seu(sua) filho(a) para organizar esse 
espaço. 

 Providencie alguns materiais que serão utilizados, como lápis, borracha, apontador, 
tesoura, cola etc; 

 Converse com ele(a) sobre o retorno as aulas e como vai ser legal ver a professora/tia na tv, 
celular ou computador. 

 
2 – Aulas Online / Plataforma de Disponibilização 
 
Os estudantes do Ensino Fundamental I terão acesso ao conteúdo programático de cada 
disciplina por meio de videoaulas, com os respectivos professores das turmas. Todos os 
planejamentos e gravações dos vídeos acontecerão durante o horário da manhã e serão 



 

disponibilizados aos pais pelos grupos de WhatsApp e pelo aplicativo Classroom. Por 
gentileza, pedimos que façam o download do aplicativo no celular ou no computador. 
Enviaremos o código de acesso para cada turma. 
 
Os vídeos terão duração média de 15 a 20 minutos e poderão ser assistidos em sequência ou 
em momentos distintos, de acordo com a realidade de cada aluno. Eles serão liberados 
diariamente às 9h. 
 
3 – Atividades Diárias 
 
Para as turmas dos 1º anos, serão disponibilizados, além das videoaulas, atividades nos 
módulos, nos cadernos e atividades em folha. Os pais devem comparecer a escola e pegar as 
atividades de caderno e em folha para que as crianças façam em casa, devendo devolvê-las 
para as devidas correções. (Seguindo as orientações dos professores). 
 
Para as turmas dos 2º anos, as atividades de caderno serão apresentadas na lousa. As 
crianças devem copiá-las, respondê-las e, de acordo com a orientação dos professores, os 
pais deverão deixar na escola para as correções. 
 
Com relação as turmas dos 3º, 4º e 5º anos, as atividades de caderno serão apresentadas na 
lousa. As crianças devem copiá-las e fazê-las com a orientação dos pais e/ou responsáveis. As 
correções acontecerão com os professores na videoaula do dia seguinte. 
 
As aulas ministradas obedecerão ao cronograma estabelecido para cada turma. 
 
4 – Avaliações  
 
 Posteriormente enviaremos informativo sobre o processo avaliativo. 
 
 
5 – Assessoria Pedagógica 
 
Estamos disponibilizando plantões de atendimento para dar um suporte pedagógico para as 
famílias. Eles servirão para as orientações pedagógicas, além de proporcionar, um momento 
de interação entre a professora e os alunos através das vídeo chamadas. 
 
Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira no período da TARDE, no horário das 
13h30 às 17h, pelo WhatsApp. O número disponibilizado pelos professores já se encontra nos 
grupos de cada turma. 
 
Para maiores esclarecimentos enviar email para coordenação pedagógica: 
coordef1@conego.com.br. 

 
 
 
 

Desde já agradecemos a confiança e parceria. 
Atenciosamente 
A Coordenação 

 


