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Prioridades e Considerações do Ensino Fundamental 1

• Depois do comunicado inicial da diretora sobre o fechamento da Escola, 
as famílias receberam um e-mail do coordenador do Ensino Fundamental 
1 com informações específicas para o segmento. 

• As principais ferramentas de comunicação entre os professores e as 
famílias serão e-mail, GSuite e o Google Classroom. Os professores vão 
compartilhar materiais diretamente no Google Classroom de cada aluno. 

• Os estudantes terão atividades de aprendizado com e sem uso do 
computador, projetadas para envolvê-los em experiências conectadas 
ao currículo atual. 

• As atividades fornecerão direcionamentos às famílias sobre como auxiliar 
os filhos na aprendizagem e o nível esperado de envolvimento do adulto. 

• Alunos e pais serão encorajados a serem proativos e entrarem em 
contato com os professores, quando tiverem perguntas, ou se as tarefas 
não estiverem claras.

• O coordenador do Ensino Fundamental 1 e a orientadora educacional 
estarão disponíveis para oferecer suporte às necessidades acadêmicas, 
sociais e emocionais.

• Os alunos do Ensino Fundamental 1 poderão levar para casa um 
chromebook e um carregador para uso durante o período em que a 
Escola estiver fechada.

Fechamento da Escola

Caso a Escola seja fechada por mais de dois dias, o primeiro dia será de 
planejamento para o corpo docente. No segundo dia, os alunos deverão 
proceder ao seguinte. 

• Seguir a programação diária do fechamento da Escola - estudantes do 
Ensino Fundamental 1 (Grades 2-5), que segue abaixo.

• Checar o Google Classroom regularmente para verificar atividades, 
tarefas e recursos publicados.  

• Entrar em contato com os professores, caso necessário, pelo Google 
Hangouts.

• Mostrar aos professores que estão envolvidos, participando das discussões 
e enviando tarefas concluídas (cumprir os prazos).

• Colaborar on-line com os alunos, quando requisitados, e com os 
professores durante e após as aulas, sempre que possível. 

• Completar leituras e demais atividades que sejam atribuídas como 
tarefas de casa.
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Ferramentas utilizadas para facilitar o aprendizado incluirão: Google Drive, 
Google Classroom e Google Hangouts. O e-mail pode ser utilizado pelas 
famílias, conforme necessário, para entrar em contato com o coordenador, a 
orientadora ou o professor. A Escola também poderá usar o e-mail, conforme 
necessário, para entrar em contato com as famílias.

Planos de Aprendizado a Distância por Grade
Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

https://drive.google.com/open?id=1mo5XNn4eHNqdlLEDbjQOQkOCtlou7fTm
https://drive.google.com/drive/folders/1VDHGgseDTqd4rc6hw8OTEorlsGIM-sUW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NaNf7UDKxEn4Qp_kZsAA0t3qBpGKhcPR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10b1sPebC0E5EwZ9zSGz3gYS-30VII0QJ?usp=sharing



