Março de 2020.

Rotina escolar – Educação não presencial
Prezados pais, responsáveis e alunos,
A partir de 23 de março daremos sequência aos trabalhos pedagógicos fazendo uso efetivo e diário da
plataforma Office 365 com os cadernos do OneNote e com atividades no Forms, além do Portal do
Etapa.










Os professores publicarão as aulas, no OneNote – na aba Conteúdo Programático, que poderão incluir
vídeos, tutoriais, apresentações em Power Point, leituras ou outras atividades que possibilitem que os
alunos se apropriem do conteúdo. As aulas, e suas etapas seguintes serão publicadas sempre na
manhã em que aquela disciplina está prevista na grade de aulas da turma até 8h30.
Na sequência definirão um período para que os alunos publiquem suas dúvidas e questionamentos.
Também no OneNote na aba Atividades Colaborativas da disciplina em questão. Toda a turma tem
acesso a esse espaço e poderão se beneficiar das respostas postadas pelo professor sobre as dúvidas
dos colegas. Mesmo os alunos que eventualmente não tenham nenhuma dúvida deverão fazer uma
postagem com essa afirmação.
Uma tarefa será proposta com prazo de entrega definido – na aba Conteúdo Programático. A tarefa
poderá ser realizada, a critério do professor:
 No ambiente virtual - o professor poderá criar um questionário digital no Forms – bastará ao
aluno clicar no link e realizar a tarefa. A cada tarefa realizada um e-mail automático é
enviado ao aluno registrando o término.
 No caderno ou apostila para ser enviado por foto, nesse caso a foto deverá ser publicada na
aba individual do Espaço de Colaboração do OneNote.
 Em algum aplicativo do Office (ex.: Word, Power Point), nesse caso o arquivo deverá ser
publicado na aba individual do Espaço de Colaboração do OneNote.
 Uma discussão com participação obrigatória de toda a turma poderá ser proposta e realizada
na aba Atividades Colaborativas da disciplina em questão.
O professor irá então publicar a resolução, correção ou comentários relativos às tarefas propostas na
aba Conteúdo Programático. Caso a publicação seja feita em outro local a indicação desse local será
feita nessa aba.
Um novo ciclo será iniciado com a publicação de uma nova aula.

Importante: Todas as atividades propostas durante esse período serão utilizadas como avaliação.
Neste momento de muitas novidades vamos pedir que tenham um pouco de paciência, pois além de vocês, os
professores e toda a equipe do Colégio está se adaptando e se acostumando com essa nova dinâmica online.
Monitoraremos todo o processo e faremos eventuais ajustes sempre que identificarmos falhas na dinâmica
proposta, para tanto manteremos canais abertos para dúvidas, críticas e sugestões.
Contamos com a compreensão e colaboração de todos. Agindo de maneira colaborativa e solidária sairemos
dessa crise maiores e melhores do que entramos.
Atenciosamente,
Equipe Colégio Augusto Moreira
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Conteúdo Programático

Atividades Colaborativas – Neste espaço todos podem publicar e ver o que os outros publicaram

Espaço de Colaboração – Neste espaço apenas o aluno e os professores publicam. Os colegas não.
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Horário de funcionamento a partir do dia 23/03:
Das 10h às 15h
Canais de comunicação
Telefone: 3018-5600
WhatsApp: 99865 9761
Dúvidas gerais (Administrativas, financeiras, etc.):
contato@colegioam.com.br
Dúvidas pedagógicas Educação infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)
fernandavillar@colegioam.com.br
Dúvidas pedagógicas Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
caio@colegioam.com.br
Diretor: otavio@colegioam.com.br
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