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Nossa preocupação é o bem-estar de nossos alunos e funcionários. Como 
uma escola que atende a mais de 850 famílias e emprega mais de 200 
funcionários, temos obrigação de garantir que estejamos nos preparando 
e planejando para agir diante de qualquer emergência que possa causar 
impacto em larga escala aos membros da comunidade e às atividades 
escolares. Às vezes, isso significa explorar métodos alternativos de instrução. 
Este documento trata da melhor maneira de a Escola se preparar para 
ausências prolongadas e/ou fechamento.

Ao ler, você perceberá uma progressão em nossos protocolos de instrução 
sobre como nós, comunidade criativa e atenciosa de educadores, podemos 
garantir o bem-estar e o progresso acadêmico dos alunos quando as 
condições para o ensino e o aprendizado não são ideais.

Ter todas as informações disponíveis nos ajuda a estar mais seguros 
em planejar para os diferentes cenários. Já há muitos recursos para a 
comunidade escolar. Reconhecemos a importância das relações presenciais 
na aprendizagem. No entanto, no caso de situações em que as escolas não 
podem abrir devido a circunstâncias fora do controle, o ensino a distância é 
um recurso que garante a continuação efetiva do aprendizado a partir de 
24 horas após uma emergência.

Coordenador de segmento, facilitador de departamento e equipe 
pedagógico-administrativa são parceiros. O departamento de tecnologia 
está disponível para ajudá-los diante de qualquer necessidade de instruções 
de tecnologia. A Escola dispõe de orientadores para todos os membros da 
comunidade escolar.

Este plano de ensino a distância descreve a abordagem da Escola das Nações 
para o aprendizado não presencial, incluindo os canais de comunicação 
que usamos, a abordagem específica para cada segmento, orientações 
sobre como pais / responsáveis podem apoiar o aprendizado dos filhos e 
considerações individuais para lidar com circunstâncias desafiadoras. Este 
plano é produto da parceria de colegas da Escola e de outras instituições 
internacionais de ensino ao redor do mundo.

Introdução ao Plano de 
Aprendizado a Distância 
da Escola das Nações



O aprendizado a distância não é algo novo para pessoas que têm acesso 
à internet. Muitas instituições têm experimentado essa modalidade 
(também conhecida como educação on-line  ou virtual) e o ensino misto. 
O MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), por exemplo, usa essa 
metodologia desde 2003. A implementação de novas tecnologias abriu 
possibilidades para muitas pessoas experimentarem o aprendizado on-
line, com vários serviços e provedores disponíveis em todo o mundo. Para 
conhecer mais sobre como isso se deu no passado, sugerimos sites comoKhan 
Academy and EdX.

Muitos formatos podem ser usados na educação on-line. É importante 
entender alguns conceitos-chaves antes de avançarmos no conceito de 
Aprendizado a Distância implementado na Escola das Nações. A primeira 
distinção que deve ser feita é entre aprendizado assíncrono e síncrono.

Aprendizagem assíncrona significa que professores e alunos podem 
trabalhar e ter acesso às lições sem estar on-line, ao mesmo tempo. O 
aprendizado assíncrono permite que o elemento mais importante de 
uma lição seja o próprio aprendizado, e não simplesmente o fato de estar 
presente. Em termos práticos, significa que os professores podem postar 
vídeos, tarefas, deveres e recursos para os alunos em uma plataforma digital, 
estabelecendo prazos e expectativas claras. Os estudantes podem acessar 
esses recursos a qualquer momento, antes do prazo final estabelecido, e 
trabalhar para aprender.

Aprendizagem síncrona significa que todos os alunos e professores estão 
presentes na mesma sala de aula no momento da instrução. Replica-se o 
ambiente da sala de aula com horário de início e fim obrigatórios, ou seja, 
uma aula começa às 7h45 e termina às 8h30. Se um aluno não estiver on-
line naquele momento, ele perdeu a aula, a lição, o conteúdo.

Dada a possibilidade de surgirem problemas técnicos no uso da tecnologia 
-falta de conectividade com a internet, problema com dispositivo eletrônico 
– e, também, eventualidades que podem ocorrer na rotina de qualquer 
pessoa - problemas em casa ou cuidados com parentes adoentados - 
e, dada a extensa análise de dados realizada por empresas como a EdX, 
em um ambiente on-line, escolas e professores devem dar preferência ao 
aprendizado assíncrono o máximo possível. Isso garante que todos os alunos 
tenham a oportunidade de acessar o material com intuito de aprender, 
independentemente das dificuldades que não possam prever nem controlar.

Como é o Aprendizado 
a Distância Eficaz na 
Escola das Nações



Em uma situação em que o aprendizado a distância nos é imposto, como 
no caso de fechamento da Escola, precisamos supor cenários individuais 
e específicos que cada aluno pode ter em casa, desde falta de espaço 
adequado para assistir às aulas em um determinado horário do dia, até 
necessidade de viajar para visitar um parente, e atender a eles. Por isso, 
favorecemos o aprendizado assíncrono o máximo possível.

No entanto, ao entender a importância do aspecto emocional e social que 
a educação tem em nossa vida e a importância disso para o aprendizado, 
tentamos manter uma combinação de atividades síncronas e assíncronas, 
atentos às necessidades do desenvolvimento de cada ano/série escolar, 
de cada segmento. Os professores foram treinados para usar ferramentas 
que lhes permitam interagir com os alunos, mostrar seu rosto, verificar o 
bem-estar de todos e lhes informar sobre as tarefas propostas. Os breves 
momentos de interação ao vivo, em um ambiente on-line, são críticos para 
garantir que estejam todos na mesma situação.

Diferenças entre aulas presenciais e aprendizado a distância

O principal erro que os principiantes de ensino/aprendizagem a distância 
cometem é simplesmente tentar transpor a experiência de aprendizado 
do ensino presencial para o aprendizado a distância. Muitos aspectos 
envolvidos nas experiências não se replicam de uma modalidade para a 
outra. Seguem alguns deles.

Tempo de Instrução

Em uma sala de aula comum, em um ambiente de aprendizado presencial, 
professores dão as lições e mantêm a disciplina no ambiente. Eles também 
são responsáveis por envolver os alunos e fazer com que se concentrem 
mesmo após interrupções. Isso significa que, embora as aulas sejam 
estruturadas em blocos de 45 minutos, os docentes não dão explicações 
de conteúdo o tempo todo. Precisam fazer chamada, garantir que todos 
tenham o material necessário, lidar com interrupções, instruir os estudantes, 
direcioná-los, andar pela sala checando o trabalho e fornecer feedback.

No Aprendizado a Distância, muitas das rupturas e outros elementos não 
estão presentes. Quando consideramos tudo por que os docentes são 
responsáveis em uma sala de aula regular, e também a atenção dos alunos 
em uma vídeo-aula, percebemos que as aulas on-line devem ser concisas. 
Uma aula em formato de vídeo, com duração entre 5 e 15 minutos, é 
geralmente suficiente para os professores instruírem os alunos e direcioná-
los nas lições.

É importante perceber que, mesmo em uma aula presencial, os professores 
não ficam falando durante os 45 minutos. Isso é ainda mais evidente em um 
ambiente on-line. O aprendizado a distância possibilita que os estudantes 
assistam à mesma lição várias vezes, “pausem” as aulas se algo acontecer, 
retrocedam e reproduzam o conteúdo em caso de perguntas e muitas outras 
possibilidades que não estão presentes em um cenário regular da sala de 
aula. Cada uma dessas configurações tem pontos altos e baixos, e devemos 
aproveitar as vantagens delas.



Tarefas e Feedback

Os professores são responsáveis por ajudar seus alunos por meio de feedback 
individualizado, que é um dos fatores mais eficazes no aprendizado. Dessa 
forma, estão disponíveis por meio das ferramentas digitais que a Escola 
escolheu usar. Estão disponíveis, também, para os estudantes que tenham 
dificuldades ou perguntas enquanto fazem as tarefas.

Também é importante considerar que as atividades podem ser diferentes 
das dadas em uma sala de aula regular. Embora seja difícil ter um grupo de 
alunos apresentando algo na frente da turma, é possível adaptar a tarefa 
pedindo que gravem um vídeo ou um screencast de sua apresentação, 
em que expliquem o que mostram. Os professores estão preparados para 
trabalhar com objetivos essenciais de aprendizado, mais adequado às 
necessidades da modalidade a distância.

Formas de Instrução

Existem maneiras diferentes de fornecer instruções com eficácia. Professores 
que gravam seus vídeos explicando o conteúdo para os alunos é apenas uma 
delas. É importante notar que o papel dos docentes não muda. Profissionais 
do ensino precisam ter alto nível de especialização, assim como em outra 
profissão. Isso significa que bons professores não são necessariamente bons 
produtores de livros didáticos, nem ótimos produtores e editores de vídeo. No 
entanto, como são especialistas em sua área de atuação, podem trabalhar 
como curadores de conteúdo selecionando vídeos, sites e compartilhando 
recursos com os alunos. Curadoria de conteúdo é algo que são extremamente 
versados a fazer, e é o que eles já fazem no trabalho. Selecionam o melhor 
livro didático para as aulas, os melhores vídeos e as melhores plataformas 
digitais das muitas opções do mercado. No aprendizado a distância, é 
importante oferecer vários recursos. Os alunos podem usar recursos que 
não foram sugeridos por seus professores, algo que eles já fazem nas aulas 
regulares. Há muita informação disponível on-line.

Espera-se que os docentes ministrem as lições começando com pergunta, 
tarefa ou exercício que desperte a curiosidade dos alunos, envolva-os no 
tópico discutido e permita que aprendam. Nesse sentido, são facilitadores 
da aprendizagem. Porém, é importante lembrar que nem todos os alunos 
demonstram entusiasmo com o estudo de Química ou História, por exemplo. 
Os desafios do currículo escolar obrigatório permanecem. Os professores 
fazem o que podem para envolver os discentes, mas estes também devem 
perceber a importância de se interessar pelas matérias que não sejam, 
necessariamente, suas favoritas.

Chamada

Um ponto chave em um cenário de aprendizado a distância é a flexibilidade. 
Rotinas mudam e, devido a percalços tecnológicos e particularidades de 
situações emergenciais, muitas das atividades são feitas por meio de 
colaboração assíncrona, ou seja, o material é publicado e disponibilizado a 
qualquer momento. A chamada, portanto, é feita de maneira diferente da 
que ocorre em um cenário escolar regular.



Em um cenário escolar regular, professores fazem chamada no início de 
cada aula. No aprendizado a distância, eles atribuem tarefas e monitoram 
regularmente o processo de aprendizado. A conferência da presença é 
realizada com base na conclusão de tarefas, atividades ou deveres e em 
todas as etapas exigidas aos alunos.

Implementação de Ferramentas Digitais

Em um momento em que o mundo está passando por tantas mudanças, 
não é aconselhável exigir que as pessoas aprendam como usar novas 
ferramentas, além de todas as adaptações pelas quais precisam passar. É 
simplesmente aumentar o estresse de uma situação já estressante. Na Escola 
das Nações, professores e alunos fazem uso regular de variadas ferramentas 
digitais – e estão familiarizados com elas. Isso significa que vamos fazer 
adaptações às ferramentas que já usamos e estender a funcionalidade de 
algumas delas. No momento, não adicionamos novas ferramentas ao Plano, 
porque estamos tentando garantir que alunos e professores não precisem 
passar por mais um estágio de aprendizado. Nosso foco é a qualidade dos 
serviços educacionais que prestamos e a garantia de que a aprendizagem 
de alta qualidade esteja ocorrendo. Estamos confiantes de que temos um 
plano forte para garantir isso. Vejam, abaixo, explicação mais completa das 
ferramentas que vamos usar.

Tempo Gasto na Frente de Dispositivos Eletrônicos

Em um ambiente de aprendizado a distância, o tempo que os alunos passam 
na frente de telas de dispositivos eletrônicos será maior que o normal. No 
entanto, devemos garantir que haja equilíbrio nas atividades que estão 
sendo atribuídas. Pedimos aos professores que pensem de forma criativa e 
proponham tarefas em que os discentes tenham que, por exemplo, dar um 
passeio fora de casa para observar certos fenômenos ou fazer registros a 
partir de um tipo de atividade física. É importante observar a necessidade 
de equilíbrio entre o tempo de exposição a telas e o tempo fora delas. Os 
alunos não passam o tempo todo na escola na frente de uma tela, e não 
devem fazer isso enquanto seguem o plano de aprendizado a distância.

Trabalho  Colaborativo

O fato de não conseguir se sentar fisicamente ao lado dos colegas não 
significa que o estudante não possa fazer um trabalho colaborativo. Usamos 
muitas ferramentas que permitem a colaboração remota, e professores 
e alunos são capazes de pensar criativamente sobre como desenvolver 
momentos colaborativos na interação. Utilizamos vídeoconferências e todas 
as ferramentas do G-Suite para garantir o trabalho colaborativo.

Agendamento de Encontros

Professores, orientadores e coordenadores estão disponíveis para conversar 
com os alunos e ajudá-los. Embora seja fácil nos concentrarmos nas metas 
de ensino, é importante considerar a resposta emocional dos estudantes em 
uma crise. Portanto, nossa equipe está disponível não apenas para apoio 
acadêmico, mas também socioemocional.



Flexibilidade e Adaptação

Diante de todas as diferenças e nuances que o aprendizado a distância 
implica, é preciso lembrar que o emprego dessa modalidade de ensino 
ocorre em razão de uma emergência. Por mais preparados pensemos 
estar, aprendizado a distância é algo que requer muito esforço de todos: 
administradores, professores, alunos e pais. Em tempos como estes, 
é fundamental que tenhamos paciência e evitemos tirar conclusões 
precipitadas por causa de uma ou duas frustrações. Qualquer nova 
habilidade que desejamos aprender requer adaptação, e ser flexível é 
essencial. Por exemplo, imaginem que vocês sejam ótimos guitarristas, mas, 
de repente, são informados de que precisarão fazer a transição para o uso 
de um aplicativo para tocar em um tablet. Ser especialista no seu campo 
vai ajudar, mas certamente haverá muitos problemas com a nova situação, 
sendo necessária uma curva de aprendizado. Se vocês não são pacientes 
e flexíveis, e não fizerem as adaptações necessárias para ter sucesso, 
logo abandonarão esforços e culparão as ferramentas. No entanto, o que 
acontece se forem forçados a usar a nova ferramenta? Persistirão e logo 
perceberão que estão ficando cada vez mais confortáveis com isso.

Na Escola das Nações, todos os professores são especialistas em pedagogia e 
em sua área de atuação. Estamos confiantes de que isso ajuda imensamente 
durante este período de transição. No entanto, há uma curva de aprendizado 
que deve ser respeitada. O fato de os docentes precisarem usar novas 
ferramentas implica uma curva de aprendizado.  Eles são bem-treinados 
no uso de muitas ferramentas digitais, assim como os alunos. É normal (e 
saudável) sentir desconforto inicial com algo novo, mas isso desaparecerá 
em breve e dará lugar a um mundo de possibilidades que provavelmente 
eram impensáveis antes.

Entendemos que é um momento de adaptação para todas as famílias, 
e levamos isso em consideração ao elaborar um plano abrangente para 
continuar com o aprendizado de maneira bem-sucedida e eficaz.



Na Escola das Nações, já usamos muitas ferramentas e plataformas para 
atender melhor a nossos alunos e a comunidade. Qualquer ferramenta que 
professores e alunos já usam em salas de aula com sucesso continuará sendo 
empregada. Trabalhamos com um conjunto básico de ferramentas que 
permitem que docentes e estudantes continuem efetivamente ensinando e 
aprendendo, mantendo nossas expectativas de equilíbrio entre o tempo que 
os alunos têm em frente a um dispositivo eletrônico e o tempo necessário 
fora dele. 

É importante manter esse equilíbrio em mente. Embora usemos muita 
tecnologia, alunos e professores não passam o tempo todo na Escola diante 
de uma tela de computador. O ensino a distância aumentará a quantidade 
de tempo na frente de uma tela por razões óbvias, mas fizemos questão 
de elaborar nosso plano para garantir que os discentes também tenham 
um equilíbrio entre o tempo dentro e fora da tela. Seguem formas de 
comunicação, ferramentas e plataformas que podemos usar no plano de 
ensino / aprendizado a distância.

Plataformas de 
Tecnologia para Apoio ao 
Aprendizado a Distância

Ferramenta Propósito / Uso
E-mail O e-mail será usado para as principais comunicações 

e anúncios da diretora executiva e dos coordenadores 
de segmento.

Site da Escola A Escola das Nações comunicará informações gerais 
sobre seu fechamento ao público no < https://www.
escoladasnacoes.com.br >.

Google Classroom / 
Schoology

É aqui que os professores publicam tarefas e deveres. 
Essas ferramentas são regularmente utilizadas em 
nosso ensino. Os alunos devem verificar a plataforma 
usada pelo professor diariamente.

Google Drive Este é um dos recursos do G-Suite. É onde alunos 
e professores podem armazenar, organizar e 
compartilhar documentos, vídeos, apresentações e 
outros itens.

Google Docs Este é um processador de texto do G-Suite que 
permite trabalho individual e colaborativo.

Google Slides Esta é uma ferramenta de apresentação do G-Suite 
que permite trabalho individual e colaborativo.

Google Sheets Esta é uma ferramenta de planilha do G-Suitee que 
permite trabalho individual e colaborativo.



Ferramenta Propósito / Uso
Google Hangouts É uma versão modificada do Meet. Permite 

comunicação rápida; é mais utilizado por pequenos 
grupos em vez de toda a turma.

Google Meet Permite colaboração síncrona entre todos os alunos 
de um grupo. Os professores utilizam para interagir 
com os estudantes como se em sala de aula.

Google Calendar É a ferramenta de calendário da plataforma 
Google que permite agendar reuniões, incluindo 
videoconferências. Os professores também usam essa 
ferramenta para abrir seus horários disponíveis para 
conversar com os alunos e resolver as dificuldades 
que possam ter. Usado em alguns segmentos.

PowerSchool / 
PowerTeacher

Pais e alunos continuarão acessando tarefas e 
informações de notas usando esta plataforma. 
Ela continuará sendo a plataforma central para 
gerenciar e acessar informações dos alunos, incluindo 
presença, horários das aulas, tarefas e notas para 
professores e administradores. 

Youtube Live Permite que os professores acessem o YouTube on-
line e se comuniquem ao vivo com os alunos. Os 
docentes o usam como uma mensagem introdutória 
para os estudantes, que podem participar ao vivo ou 
assistir à gravação mais tarde.

Instagram Utilizado principalmente no campus da Educação 
Infantil. Os professores estão utilizando as contas 
das turmas para se comunicar com pais e alunos.

A conta do Instagram da Escola também está sendo 
utilizada para compartilhar informações, incluindo 
sessões ao vivo com atualizações.

Site dos Grades Utilizado principalmente no campus da Educação 
Infantil. Cada Grade tem um site para publicar 
novidades, atividades, ou qualquer informação 
relevante.



Cenário
Escola é aberta, e há aumento significativo de ausências. 
Alunos e adultos estão ausentes com maior frequência e 
em maior número.

Metas
• Manter o aprendizado dos alunos ausentes sem 

sobrecarregar os professores com muitos e-mails 
individuais ou solicitações de re-ensino.

• Criar um sistema para comunicar o trabalho diário.
• Manter o aprendizado seguindo em frente.
• Apoiar os estudantes que estão retornando após 

ausência.
• Agilizar os planejamentos de aula.

Cenário
Campus é fechado; plano de aprendizado a distância entra 
em vigor. É importante estarmos preparados se a Escola 
precisar fechar temporariamente. Precisamos garantir que 
o aprendizado seja possível, quando os alunos estiverem 
em casa, e que tenhamos a tecnologia como aliada. A 
Escola das Nações já emprega várias ferramentas de 
tecnologia que são úteis durante a paralisação.

Metas
• Apoiar o bem-estar e o desenvolvimento acadêmico 

dos estudantes em meio a uma grande interrupção 
em nossas operações diárias por um longo período de 
tempo.

• Criar um sistema para comunicar o trabalho diário.
• Manter o aprendizado seguindo em frente.

Avaliação do Nível de Risco 
para Fechamento da Escola 
e Ausências Prolongadas
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Orientações para 
Alunos da EdN

• Vistam-se e preparem-se como se estivessem indo para a Escola. Tomem 
café da manhã.

• Estabeleçam rotinas para se engajar nas experiências de aprendizado 
(por exemplo, às 7h45 para o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, e 
às 8h para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I.

• Encontrem um lugar confortável e silencioso em casa, onde poderão 
trabalhar de forma eficaz e com sucesso.

• Participem de todas as aulas e atividades planejadas, conforme 
informado nos Planos de Ensino a Distância dos Segmentos abaixo.

• Participem de todas as atividades on-line e off-line.
• Completem tarefas, atividades e avaliações atribuídas, incluindo o 

cumprimento de compromissos e datas de entrega, porque isso será 
considerado presença na aula.

• Completem as tarefas com integridade e honestidade acadêmica. Façam 
seu melhor trabalho.

• Comuniquem-se de forma proativa com seus professores, se não puderem 
cumprir os prazos ou se precisarem de suporte adicional.

• Colaborem com seus colegas no aprendizado deles, quando aplicável.
• Respeitem as regras estabelecida Manual de Pais e Alunos, incluindo;

• Política da Internet (pg. 55-58).
• Normas de Conduta Geral do Aluno (pg. 59-64) 

FAZER e NÃO FAZER quando os alunos participam on-line

Pensem antes de postar. 

Expliquem a sua opinião e usem exemplos para ajudar no entendimento 
de seus pontos.

Publiquem algo que promova discussão e demonstre profundidade de 
pensamento.

Lembrem-se de que é mais difícil saber quando algo é uma piada on-
line. Usem humor com moderação.

Não concordem com tudo que lerem. Isso leva a uma conversa chata. 
Discordem educadamente quando tiverem opinião diferente.

Não levem para o lado pessoal. Concentrem suas críticas em ideias e 
argumentos, não nos seus colegas.

Não tragam o lado de fora para si. Sem piadas internas, referências a 
pessoas que não estão na conversa ou comentários que vocês não fariam 
cara a cara.



Orientações para 
Professores da EdN

A transição para o ensino a distância não é simples nem fácil. Os professores 
precisam pensar de forma diferente sobre como se comunicar, dar instruções 
e fornecer feedback; como elaborar lições, tarefas e avaliações autênticas 
e significativas; como garantir que os alunos continuem colaborando e 
se comunicando com os outros. As diretrizes a seguir têm como objetivo 
ajudar os docentes de todos os segmentos a refletir sobre os desafios que 
estão enfrentando na mudança para o ensino a distância. Muitas delas 
são baseadas em conselhos de colegas de escolas internacionais que 
atualmente ensinam em um ambiente totalmente on-line.

Façam um Check-in com seus Alunos

No caso de uma crise que leve à implementação de nosso Plano de Ensino 
a Distância, os alunos podem ficar estressados ou preocupados. Antes de 
mergulhar no currículo, nas atividades de aprendizado e nas avaliações, 
reservem um tempo para avaliar o bem-estar mental, físico e emocional 
dos estudantes. Como eles estão? Como estão seus familiares? Certifiquem-
se de continuar check-ins regulares com os alunos enquanto o Plano de 
Ensino a Distância estiver em vigor.

Avaliem as Condições dos Alunos para o Ensino a Distância

Embora a maioria dos estudantes tenha acesso on-line confiável em casa 
e dispositivos necessários para mudar para o ensino a distância, outros 
não têm. Os professores devem se lembrar de que as condições de cada 
família variam, e devem evitar suposições sobre limitações ou restrições 
que os estudantes enfrentam. Abram um diálogo com as famílias e evitem 
suposições de que as circunstâncias de todas são as mesmas. Lembrem-se 
da importância de conhecer as necessidades socioemocionais que os alunos 
passam. Embora as primeiras semanas de ensino a distância possam ser 
emocionantes, se a situação perdurar por longo tempo, os alunos podem 
começar a ter sentimentos e reações diferentes. Podem sentir solidão 
devido à falta de interação face a face. É importante que os professores 
acompanhem regularmente a condição emocional dos discentes.

Fiquem com as Ferramentas Familiares

Especialmente nas primeiras semanas após a mudança para o Plano de 
Ensino a Distância, os professores devem continuar usando os canais de 
comunicação e plataformas de aprendizado descritos acima. Em outras 
palavras, fiquem com o que é familiar aos seus alunos. Os docentes devem 
lembrar que, embora muitos alunos prosperem com o ensino a distância, 
outros podem achar isso um desafio. No caso de a Escola permanecer 



fechada por longo período, pode ser necessário explorar novas ou diferentes 
plataformas de aprendizado que ofereçam experiências diferentes. No 
começo, fiquem com as ferramentas já familiares.

Menos é Mais

Quando a Escola implementar o Plano de Ensino a Distância, um desafio 
enfrentado pelos professores será como otimizar o conteúdo e elevar o 
aprendizado mais essencial. Em outras palavras, os professores precisam 
adotar uma perspectiva de “menos é mais”, incluindo o ritmo esperado 
de lições e tarefas. É difícil saber exatamente quanto tempo pode durar 
o fechamento da Escola, o que dificulta o planejamento em longo prazo. 

Estejam Preparados

Publiquem atualizações de acordo com o cronograma original da sua 
matéria, usando a plataforma apropriada para seu segmento, e incluam 
agendas do que esperam que os alunos façam. É importante pré-carregar 
todos os recursos, como links, notas guiadas, slides, folhetos, materiais de 
instrução, cópias distribuídas aos alunos presentes e expectativas de dever 
de casa antes do início da aula.

Aproveitem o Momento

Abracem novas oportunidades e possibilidades para seus alunos. Daqui 
a alguns anos ou décadas, como eles se lembrarão da emergência que 
resultou no fechamento da Escola? Embora o ensino a distância deva trazer 
alguma normalidade e rotina à vida dos estudantes, os professores também 
não devem ignorar as oportunidades resultantes do fechamento da Escola. 
Os alunos podem usar outras mídias, vídeo, desenho, pintura, música etc. 
Além disso, a crise também pode oferecer outras oportunidades da vida 
real para um aprendizado mais autêntico, projetando novas experiências 
transdisciplinares.

Ofereçam Espaço para Aprendizado Personalizado

O ensino a distância pode oferecer oportunidades para os alunos 
personalizarem o quê, como e quando aprendem. Eles podem se mover 
com mais flexibilidade e liberdade pelo conteúdo, quando os professores 
criam currículos não lineares. O ensino a distância também pode oferecer 
oportunidade de aprender em ritmo diferente.

Projetistas de Experiência - Facilitadores do Aprendizado 

Ao mudar para o ensino a distância, é especialmente importante que os 
professores se considerem projetistas de experiências e facilitadores do 
aprendizado (em oposição a distribuidores de conhecimento). O ensino a 
distância valoriza a capacidade do professor de pensar mais profundamente 
sobre como apresentar conteúdo, criar experiências e ensinar aos alunos com 
comentários específicos e ponderados. Os docentes precisam estabelecer 
condições em que os estudantes tenham um claro senso de propósito, 
oportunidades para se expressar e experiências que lhes permitam 
trabalhar em direção ao domínio. Isso os ajudará a permanecer motivados 
e engajados na aprendizagem, mesmo quando não estão fisicamente na 
Escola.



Criem Experiências de Aprendizado Assíncronas

Quando a Escola está fechada, os professores ainda podem se conectar 
com os alunos de forma assíncrona. Por exemplo, podem usar plataformas 
familiares (Google Sala de Aula, Schoology, YouTube ao Vivo) para permitir 
que os discentes respondam e conversem durante um período de tempo 
determinado, sabendo que eles podem não estar todos on-line ao mesmo 
tempo. No entanto, é importante que seja planejado um equilíbrio de 
aprendizado on-line e off-line em todas as disciplinas. 

Criem Experiências de Aprendizado Síncronas

Quando se trata de envolvimento e aprendizado, os relacionamentos são 
tão importantes on-line quanto pessoalmente. Se o campus está fechado, 
os estudantes podem se reunir para um tempo de aprendizado síncrono por 
meio de bate-papo por vídeo usando o Google Hangouts e o Google Hangout 
Meet. A colaboração continuará sendo importante e há muitas maneiras 
pelas quais os professores podem promovê-la por meio da aprendizagem 
síncrona.

Pensem Diferente sobre Avaliação

A avaliação é um dos ajustes mais desafiadores para professores no ensino 
a distância. Ela deve ser vista como uma oportunidade para os alunos, 
individual ou colaborativamente, de concluir tarefas de redação, criar 
infográficos, fazer apresentações em vídeo ou avaliações orais por meio 
de vídeo. Os professores são incentivados a pensar de maneira diferente 
sobre o objetivo do desempenho em vez de forçar um método tradicional 
de avaliação que não se encaixa no ensino a distância. Pensar de maneira 
diferente sobre a avaliação influenciará positivamente a experiência dos 
alunos, alavancará os pontos fortes do ensino e evitará frustrações por 
parte do professor quando os métodos tradicionais não funcionarem. Criem, 
com frequência, pontos de verificação, por meio de tarefas e avaliações em 
etapas, para garantir que os alunos estejam seguindo. Por fim, criem rubricas 
compreensíveis e oportunas, com prazos claros, para que os estudantes 
saibam exatamente o que se espera deles e o que significa um trabalho 
bem-sucedido.



Schoology Google Suite
Postar uma atualização
Postar um dever
Dar nota ao trabalho dos alunos
Compartilhar e comentar em 
documentos
Criar um painel de discussão
Criar um quiz ou uma avaliação
Criar uma pesquisa
Embutir um vídeo do YouTube
Avaliar os trabalhos dos alunos 
individualmente
Fazer o upload de áudio, vídeo e 
imagens
Enviar uma tarefa - visão do aluno
Ver os comentários dos professores - 
visão do aluno

Criar e compartilhar um documento
Inserir hyperlinks dentro de um doc-
umento
Criar um formilário / uma pesquisa 
e ver respostas
Criar e compartilhar slides
Criar uma reunião no Google   
Hangout Meet

Links Rápidos para Tutoriais nas Ferramentas Tecnológicas 

Se vocês não encontrarem resposta para uma pergunta, um ótimo primeiro 
passo é procurar nome do software / programa + função + tutorial (como 
“Tutorial de gravação ao vivo do Youtube”). E, é claro, podem enviar um 
e-mail para a equipe de tecnologia com suas perguntas. 



Orientações para 
Pais da EdN

A transição para o aprendizado a distância é um desafio para as famílias. 
Os pais precisam pensar de maneira diferente sobre como apoiar seus 
filhos; como criar estruturas e rotinas que permitam que os filhos tenham 
sucesso nos estudos; como monitorar e apoiar o aprendizado. Alguns alunos 
prosperam com o aprendizado a distância, enquanto outros precisam de 
mais apoio. As orientações oferecidas abaixo visam a apoiar os pais em 
ações para ajudar os filhos a ter sucesso em um ambiente de aprendizado 
a distância.

Estabeleçam Rotina e Expectativas

Os pais precisam estabelecer rotinas e expectativas considerando o Plano 
de Ensino a Distância implantado pela EdN, assim como na Escola, os 
alunos estão acostumados a rotinas para deveres, aulas e almoço. A Escola 
das Nações incentiva os pais a definir horários regulares para o estudo dos 
filhos. Sugerimos que iniciem às 7h45 da manhã, para os Grades 6 a 12, e às 
8h, do Maternal ao Grade 5, como se estivessem no campus.

Mantenham rotina normal de hora de dormir para crianças pequenas e 
esperem o mesmo dos alunos dos Grades 6 a 12 (Não deixem seus filhos 
ficarem acordados até tarde ou dormirem até mais tarde). Nós encorajamos 
fortemente as famílias a definir essas rotinas desde a implementação do 
aprendizado a distância.

Definam o Espaço Físico para Estudo

Pode ser que seu filho tenha um local fixo para fazer os deveres de casa 
em circunstâncias normais, mas esse espaço pode ou não ser adequado 
para um longo período de tempo, como é o caso do Plano de Aprendizado a 
Distância. Oferecer um espaço de trabalho adequado o ajuda a se manter 
organizado e reforça que ele está no “modo escola”. Garantir que esse 
espaço seja um ambiente silencioso ajudará o filho a se concentrar; música, 
televisão e outras crianças podem causar distrações. Deve ser um local 
silencioso e que tenha um forte sinal de internet sem fio (Wi-Fi), se possível. 
Acima de tudo, deve ser um espaço em que os pais estejam presentes e 
monitorem o aprendizado, quando possível.

Um desafio para famílias com vários filhos é gerenciar todas as necessidades 
deles, especialmente quando têm idade diferente e necessidades diferentes. 
Pode haver momentos em que os irmãos precisem trabalhar em salas 
diferentes para evitar distração. Os pais podem até experimentar fones de 
ouvido com cancelamento de ruído para minimizar distrações.



Monitorem as Comunicações dos Professores

Os professores se comunicarão com os pais por e-mail, quando e conforme 
necessário. A frequência e os detalhes desses comunicados serão 
determinados por idade, maturidade e grau de independência de seus 
filhos. A Escola das Nações recomenda que os pais entrem em contato com 
os professores, se necessário, durante o horário escolar. Lembrem-se de que 
os professores se comunicarão com dezenas de outras famílias; portanto, 
façam comunicações sucintas e limite-as ao essencial.

Comecem e Terminem o Dia com um Check-In

Os pais são incentivados a começar e terminar cada dia com um simples 
check-in. De manhã, perguntem ao filho:

• O que você está aprendendo hoje?
• Como você vai gastar seu tempo?
• De que materiais você precisa?
• De que ajuda você precisa?

Essa breve conversa é importante. Ela permite que os estudantes processem 
as instruções que receberam dos professores. Isso ajuda na organização e 
definição de prioridades. Os alunos mais velhos podem não querer fazer 
esses check-ins com os pais, o que é normal, mas deveriam. Os pais podem 
considerar a criação de uma lista visual de verificação de tarefas que inclua 
checkboxes e devem estabelecer esses check-ins como partes essenciais de 
cada dia. Nem todos os alunos prosperam em um ambiente de aprendizado 
a distância; alguns têm dificuldade com independência ou falta de estrutura. 
Essas rotinas de check-in precisam ser estabelecidas com antecedência.

Assumam um Papel Ativo em Ajudar seus Filhos a Processar 
o Próprio Aprendizado 

No decorrer de um dia escolar normal na Escola das Nações, seu filho se 
envolve com outros alunos ou professores, dezenas, se não centenas, de 
vezes. Essas interações sociais podem ser: recorrer a um colega para trocar 
ideia; participar de discussões em pequenos ou grandes grupos; fazer 
perguntas diante de dúvidas; colaborar em projetos de grupo etc. Fazer 
perguntas ao seu filho sobre o trabalho escolar é uma ótima maneira 
de processar, ampliar e consolidar o aprendizado. Estudos mostram que 
os alunos aprendem mais quando falam sobre ou explicam o que estão 
aprendendo. Deixá-los explicar o conteúdo é uma ótima oportunidade para 
ganharem confiança no que aprenderam. Seguem exemplos de perguntas 
que os Senhores podem fazer ao filho.

• O que de interessante você aprendeu hoje em [Matemática, Inglês..]?
• Você pode me mostrar como resolveu sua atividade mais desafiadora 

hoje?
• Em o que você precisa de ajuda hoje?
• O que você sabe hoje que não sabia ontem?
• Como você colaborou on-line hoje?

No entanto, é importante que seu filho complete o próprio trabalho sozinho; 
não conclua as tarefas para ele, mesmo que esteja com dificuldades. Isso 
faz parte do processo de aprendizado.



Incentivem Atividades e Exercícios Físicos

Na escola, seu filho tem intervalos entre as aulas, e é por isso que lembrá-
lo de fazer intervalos entre as tarefas é uma ótima ideia. Certifiquem-se de 
que se lembre de se movimentar e se exercitar regularmente. Isso é de vital 
importância para a saúde e o bem-estar, além de ajudar no aprendizado. A 
equipe de Educação Física da Escola das Nações recomenda atividades ou 
exercícios, mas é importante que os pais adaptem e incentivem o exercício 
para o filho. Os intervalos são momentos perfeitos para estar fisicamente 
ativo. Incentivem seu filho a se levantar e se espreguiçar, dar um passeio ou 
jogar bola por 15 minutos. Isso faz maravilhas para manter o foco acadêmico. 
Vocês podem até pensar em planejar um tempo extra ao ar livre à noite.

Mantenham-se Conscientes do Estresse e das Preocupações 
de seu Filho 

É inevitável que os pais ajudem o filho a lidar com preocupação, ansiedade 
e a gama de emoções que possa estar enfrentando. Embora seja difícil, 
façam o possível para não transferir seu estresse ou sua preocupação. Ele 
ficará triste ou confuso, quer admitam ou não, e precisa da rotina o mais 
normal possível.

Mantenham a Vida Social de seu Filho Ativa, mas Coloquem 
Regras e Limites nas Interações em Redes Sociais

A empolgação inicial do encerramento das aulas presenciais desaparece 
rapidamente quando os alunos começam a sentir falta de amigos, colegas 
de classe e professores. A interação é uma parte importante do bem-estar 
de seu filho e, durante o aprendizado a distância, ele experimentará menos 
interação do que o normal. Lembrem-no de se comunicar com colegas de 
sala e amigos da Escola. Mesmo que estejam tentando equilibrar o tempo 
de tela com as interações sociais e escolares, entrar em contato por telefone, 
vídeo ou e-mail é uma maneira de os alunos permanecerem socialmente 
conectados com amigos e colegas de classe.

Lembrem-se de monitorar o uso das mídias sociais de seus filhos, 
especialmente durante o fechamento prolongado do campus escolar. 
Lembrem-nos de serem educados, respeitosos e adequados em suas 
comunicações e de representar os valores de sua família nas interações. Às 
vezes, as palavras e o tom de escrita de um aluno podem ofender ou causar 
danos a outras pessoas.

Monitorem quanto Tempo seu Filho está Passando On-line 

A Escola das Nações não quer seus alunos na frente de telas de computador 
por 7 ou 8 horas por dia. Pedimos aos pais que se lembrem de que a maioria 
dos professores não é especialista em Aprendizado a Distância e que isso 
requer algumas tentativas e erros antes de encontrarmos o equilíbrio 
entre as experiências de aprendizado on-line e off-line. Os coordenadores e 
professores farão contato periodicamente com os pais a fim de avaliar o que 
estão vendo em casa e o que precisamos ajustar. Agradecemos a paciência 
e a parceria!



Orientações para 
Administradores e 
Funcionários da EdN

Equipe Educacional Administrativa

• Criar e distribuir os Planos de Aprendizado a Distância da Escola das 
Nações.

• Estabelecer canais de comunicação claros entre professores, funcionários, 
famílias e estudantes desde que o Aprendizado a Distância foi ativado.

• Apoiar professores, funcionários, alunos e famílias na mudança para o 
Aprendizado a Distância.

• Apoiar os professores na implementação dos Planos de Aprendizado a 
Distância e garantir instrução de alta qualidade, incluindo a criação de 
novos métodos e estratégias para avaliar o aprendizado dos alunos.

Orientadores

• Atuar como conexão entre escola e alunos / famílias em crise.
• Manter e atualizar o banco de deveres socioemocionais.
• Adaptar as recomendações às crises específicas: a época do ano afeta o 

planejamento? A crise requer algum tratamento especial? Quais são os 
pontos de discussão para os professores?

• Incentivar os alunos, pais/responsáveis a enviar e-mail e/ou ligar quando 
necessário.

Suporte de Tecnologia

• O departamento de TI continua apoiando os professores remotamente. 
Para dispositivos pessoais, alunos e funcionários recebem suporte por 
telefone ou no campus da sede.

• Monitorar continuamente as necessidades de professores, alunos e pais 
e solucionar problemas e desafios, quando necessário.

• Estar disponível, pessoalmente ou remotamente, para oferecer suporte 
técnico sob demanda.

• Disponibilizar chromebooks a todos os alunos dos Grades 2 a 5 e também 
aos alunos filhos de funcionários. Alunos do Kindergarten e Grade 1 
também terão essa opção caso não tenham um dispositivo em casa..

Outros Serviços Básicos

• A maior parte dos serviços e departamentos administrativos e 
educacionais continua a operar com equipe reduzida.



Plano da
Educação Infantil

Prioridades e Considerações da Educação Infantil

• Depois de conhecer o decreto emitido pelo GDF para fechamento da 
Escola, e o comunicado da diretora executiva, as famílias receberam 
um e-mail da coordenadora da Educação Infantil com informações 
específicas do segmento.

• As principais ferramentas de comunicação entre professores e famílias 
serão o documento Google do ano/da série para ensino a distância, os 
sites e o e-mail por ano/série. As professoras compartilharão materiais 
impressos com os alunos, se possível. Caso contrário, todos os links e 
materiais também estarão disponíveis no documento Google para ensino 
a distância e nos sites.

• Os alunos terão atividades de aprendizado no computador e também 
fora dele, que foram planejadas para envolvê-los em experiências que se 
conectam ao currículo atual.

• As atividades conterão orientação às famílias sobre a melhor forma de 
apoiar a aprendizagem dos filhos e o nível esperado de envolvimento de 
adultos.

• As famílias serão incentivadas a serem proativas para entrar em contato 
com as professoras, quando tiverem perguntas ou precisarem de 
esclarecimentos sobre as tarefas.

• Nossos orientadores educacionais estarão disponíveis para apoiar as 
crianças com necessidades acadêmicas, sociais ou emocionais.

Fechamento da Escola

No caso de a Escola fechar por mais de dois dias, o primeiro dia será dedicado 
a planejamento do corpo docente. No segundo dia, os alunos e pais deverão 
proceder como orientado a seguir.

• Trabalhar com os materiais compartilhados com as famílias por meio de 
cópias impressas, se possível, ou acessar o documento Google do ano/
da série para plano de ensino a distância, bem como o site da turma. 
Os materiais incluirão histórias lidas em voz alta, alfabetização básica 
baseada em brincadeiras e atividades de Matemática, além de tarefas 
criativas e baseadas em escolhas. As famílias receberão novas postagens 
no site do ano/da série diariamente.

• Concluir as tarefas enviadas para casa por meio dos materiais impressos, 
se tiverem sido enviadas. Caso contrário, devem concluir as atividades do 
documento do Google do ano/da série para ensino a distância (Isso inclui 



Planos de Aprendizado a Distância por Grade
Maternal 2

Maternal 3

Pré-Kindergarten

Kindergarten

Grade 1

Plano da
Educação Infantil

tarefas de leitura, escrita / ortografia, Matemática e Estudos Sociais / 
Ciências.) Os alunos devem trazer as tarefas concluídas quando a Escola 
voltar a funcionar presencialmente.

• Verificar regularmente o site do ano/da série para ver atividades e recursos 
publicados.

As ferramentas usadas para facilitar o aprendizado incluirão o documento 
do Google do ano/ da série para ensino a distância, o site da turma e o e-mail.



Plano do 
Ensino Fundamental 1

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.



Plano do 
Ensino Fundamental 1

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



Plano do
Ensino Fundamental 2

Prioridades e Considerações do Ensino Fundamental 2

• Depois de conhecer o Decreto emitido pelo Governo de Distrito Federal 
e receber o comunicado da diretora Executiva e do Conselho da Escola, 
sobre o fechamento temporário da Escola, as famílias receberam um 
e-mail do coordenador do Ensino Fundamental II com informações 
específicas.

• As principais ferramentas de comunicação entre professores e familiares 
serão e-mail, plataforma Google, e Schoology. Os professores vão 
compartilhar os materiais diretamente no Schoology ou Google Sala de 
Aula com os alunos.

• O ensino a distância para nossos alunos adolescentes se concentrará em 
uma experiência holística e equilibrada. Eles terão atividades on-line e 
fora dos computadores.

• As experiências de aprendizado são projetadas para ser concluídas 
de forma independente ou em colaboração com colegas. Professores 
particulares não são recomendados, nem pais/responsáveis devem se 
envolver demais.

• Os recursos variam de acordo com a turma e o assunto. Incluirão links 
para vídeos, organizadores gráficos, material para leitura e interação 
digitalizado e material de pesquisa independente.

• Os estudantes serão incentivados a ser proativos quanto ao contato 
com os professores, durante o horário regular de aula, quando tiverem 
perguntas, ou se as tarefas não estiverem claras.

• O coordenador e a orientadora do Ensino Fundamental II estarão sempre 
disponíveis para apoiar os alunos com necessidades acadêmicas, sociais 
e emocionais.

• Incentivamos os estudantes do Ensino Fundamental II a fazer pausas 
regularmente.

Fechamento da Escola

Caso a Escola seja fechada por mais de 2 dias, o primeiro dia será de 
planejamento do corpo docente, a fim de que os professores se preparem 
para o aprendizado on-line. Seguem procedimentos para o segundo dia.

• Seguir o horário alterado, conforme descrito abaixo, envolver-se 
ativamente e participar das atividades on-line no momento adequado. 
Todas as aulas acontecerão virtualmente, conforme o horário abaixo. Se 
o fechamento da Escola ultrapassar duas semanas, o cronograma da 
semana 2 deverá ser seguido.



• Conferir e-mail e Schoology regularmente para atividades e recursos 
postados.

• Entrar em contato com os professores com frequência, via Google 
Hangouts, e-mail ou Schoology, durante o horário programado das 
aulas (essencialmente horário de expediente dos professores). Para 
longos períodos de aprendizado on-line (especialmente indo além de 2 
semanas), os docentes planejarão trabalhos independentes que poderão 
ser enviados, com prazos definidos, enquanto respondem a perguntas e 
dão feedback durante o horário de expediente.

• Todas as aulas acontecerão de acordo com o horário abaixo. No início de 
cada bloco, os alunos podem ser convidados a participar de uma sessão 
curta (5-10 minutos) no YouTube Live ou Google Hangout, para que os 
professores expliquem e organizem as tarefas do dia ou da semana. 
Depois, podem continuar trabalhando independentemente ou em 
pequenos grupos.

• Os alunos devem mostrar aos professores que estão envolvidos 
adicionando comentários às discussões e enviando as tarefas concluídas 
(cumprindo os prazos). 

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

• Completar leituras e outros trabalhos de casa que podem ser atribuídos.
• Entregar todas as tarefas no prazo.

As ferramentas utilizadas para facilitar o aprendizado incluem Schoology, 
Google Drive, Google Sala de Aula, Google Hangouts e YouTube ao Vivo.

Planos de Aprendizado a Distância por Grade
Grade 6

Grade 7

Grade 8

Plano do
Ensino Fundamental 2



Plano do
Ensino Médio

Prioridades e Considerações do Ensino Médio

• Depois de conhecer o Decreto emitido pelo Governo de Distrito Federal 
e receber o comunicado da diretora Executiva e do Conselho da Escola, 
sobre o fechamento temporário da Escola, as famílias receberam um 
e-mail do coordenador do Ensino Médio com informações específicas.

• As principais ferramentas de comunicação entre professores e familiares 
serão e-mail, plataforma Google, e Schoology. Os professores vão 
compartilhar os materiais diretamente no Schoology ou Google Sala de 
Aula com os alunos.

• O ensino a distância para nossos alunos adolescentes se concentrará em 
uma experiência holística e equilibrada. Eles terão atividades on-line e 
fora dos computadores.

• As experiências de aprendizado são projetadas para ser concluídas 
de forma independente ou em colaboração com colegas. Professores 
particulares não são recomendados, nem pais/responsáveis devem se 
envolver demais.

• Os recursos variam de acordo com a turma e o assunto. Incluirão links 
para vídeos, organizadores gráficos, material para leitura e interação 
digitalizado e material de pesquisa independente.

• Os estudantes serão incentivados a ser proativos quanto ao contato 
com os professores, durante o horário regular de aula, quando tiverem 
perguntas, ou se as tarefas não estiverem claras.

• O coordenador e a orientadora do Ensino Médio estarão sempre 
disponíveis para apoiar os alunos com necessidades acadêmicas, sociais 
e emocionais.

• Incentivamos os estudantes do Ensino Médio a fazer pausas regularmente.

Fechamento da Escola

Caso a Escola seja fechada por mais de 2 dias, o primeiro dia será de 
planejamento do corpo docente, a fim de que os professores se preparem 
para o aprendizado on-line. Seguem procedimentos para o segundo dia.

• Seguir o horário alterado, conforme descrito abaixo, envolver-se 
ativamente e participar das atividades on-line no momento adequado. 
Todas as aulas acontecerão virtualmente, conforme o horário abaixo. Se 
o fechamento da Escola ultrapassar duas semanas, o cronograma da 
semana 2 deverá ser seguido.



Planos de Aprendizado a Distância por Grade
Grade 9

Grade 10

Grade 11

Grade 12

Plano do 
Ensino Médio

• Conferir e-mail e Schoology regularmente para atividades e recursos 
postados.

• Entrar em contato com os professores com frequência, via Google 
Hangouts, e-mail ou Schoology, durante o horário programado das 
aulas (essencialmente horário de expediente dos professores). Para 
longos períodos de aprendizado on-line (especialmente indo além de 2 
semanas), os docentes planejarão trabalhos independentes que poderão 
ser enviados, com prazos definidos, enquanto respondem a perguntas e 
dão feedback durante o horário de expediente.

• Todas as aulas acontecerão de acordo com o horário abaixo. No início de 
cada bloco, os alunos podem ser convidados a participar de uma sessão 
curta (5-10 minutos) no YouTube Live ou Google Hangout, para que os 
professores expliquem e organizem as tarefas do dia ou da semana. 
Depois, podem continuar trabalhando independentemente ou em 
pequenos grupos.

• Os alunos devem mostrar aos professores que estão envolvidos 
adicionando comentários às discussões e enviando as tarefas concluídas 
(cumprindo os prazos). 

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

• Completar leituras e outros trabalhos de casa que podem ser atribuídos.
• Entregar todas as tarefas no prazo.

As ferramentas utilizadas para facilitar o aprendizado incluem Schoology, 
Google Drive, Google Sala de Aula, Google Hangouts e YouTube ao Vivo.




