
 

 

“Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. 
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.” 

Salmos 121:1,2 
 

1ª ORIENTAÇÃO GERAL - PERÍODO DE QUARENTENA 

Prezados Professores, 

Estamos vivendo momentos difíceis e inimagináveis. Fomos pegos todos de surpresa e toda solução tem sido 

construída aos poucos e, por isso, não temos todas as respostas. Entretanto, sabemos que DEUS ESTÁ NO COMANDO 

e não podemos nos deixar abater. Seja o que for que estiver pela frente, confiemos no Senhor e façamos nossa parte 

no que tange aos cuidados necessários e ao apoio uns aos outros, não nos esquecendo de manter nossos joelhos 

dobrados!!! 

 

Quanto às QUESTÕES PEDAGÓGICAS, seguem as orientações que temos até o momento:  

1. HORÁRIO E LOCAL DE TRABALHO -  todos nós trabalharemos HOME OFFICE, seguindo os seguintes horários:  

> Administração: estará on-line das 8h às 17h  

> Profs: estarão on-line dentro do seu horário de trabalho  

PS: Assim sendo, pode ser que vocês recebam informações/orientações fora do seu horário de serviço, já que nós 

trabalharemos o dia todo.  

 

2. ESCOLA FECHADA: os portões estão fechados. Contudo, o diretor e a tesoureira estão trabalhando lá. Ligaremos 

para as famílias que ainda não buscaram o material para que o faça. Manteremos os portões fechados até a sair a 

liberação para funcionamento. 

 

3. PLATAFORMA CPB E-Class - canal oficial para postagem de todas as nossas atividades. Entretanto, a plataforma 

ainda está sendo estruturada (hoje, inclusive, está sendo atualizada). Por isso, ainda teremos algumas dificuldades 

nas postagens e na interação com os alunos/responsáveis. Mantenhamos a calma e os contatos para juntos irmos 

sanando as dificuldades. 

PS: Em último caso, para os pais que não possuírem acesso à Rede, enviaremos o material por e-mail ou pelo 

WhatsApp. Mas, esses casos serão definidos pela coordenação/orientação diretor.  

 

4. COMO POSTAR - entrem pelo caminho já conhecido de todos e salve e publique. A ideia é que a coordenação já 

tenha te enviado o feedback das atividades .  

 

5. ARQUIVOS X IMPRESSÕES: precisamos zerar a exigência de fotocópias. Os pais não podem sair para imprimir, a 

escola estará fechada e, mesmo quem tem impressora em casa pode ter falta de tinta que, como o fechamento do 

comércio, será uma dificuldade. Portanto, todas as atividades deverão ser postadas de modo a possibilitarem a 

realização direto na plataforma ou realizando cópias no caderno, uso das apostilas/livros, respostas no próprio 

arquivo e reenvio ao docente (no caso do word) etc.  

  

  

  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/121/1,2+


 

6. CADA PROFESSOR REALIZA SUAS POSTAGENS - mesmo se tratando da mesma série e, as atividades sendo idênticas, 

cada professor deverá realizar suas postagens na plataforma. 

 

7. TOQUE PESSOAL - não podemos nos limitar ao envio das atividades na plataforma. Precisamos, de alguma forma, 

manter um toque pessoal com nossos alunos e pais. Por isso, orientamos: 

> Enviar diariamente um recadinho pessoal para os alunos com as meditações, ano bíblico, músicas etc; 

> Usar sua foto ou fazer uma figurinha (avatar) no aplicativo de emoji (ou outro aplicativo), para usá-la nos recados; 

> Postar diáriamente as atividades - de acordo com o horário de aula (Contigência) - de forma criativa, dinâmica, 

inovadora... Isto para que não fiquem sobrecarregados e queiram fazer tudo de uma só vez; 

> Manter atenção dobrada à plataforma, para tirar as dúvidas dos alunos, oferecendo orientações claras e 

enunciados simples; 

> Usar todos os recursos da plataforma para interagir com os alunos; 

> E, havendo necessidade extrema, efetuar orientação por telefone. Mas, estes casos serão definidos pelo diretor/ 

coordenação/orientação. 

 

8. CONTEÚDOS NOVOS: na postagem das atividades faremos uso de revisões e introdução de conteúdos novos desde 

que sejam possíveis de compreensão à distância.  

PS: Fecharemos os bimestres antes das férias.  

 

9. ATIVIDADES CANCELADAS (sem data para reagendamento): cantata de páscoa / homenagem às mães/ aula de 

cultura geral.  

 

10. AULAS EAD – tempo – De acordo com o a orientação da USEB as aulas em formato EAD funcionarão por tempo 

indeterminado.   

11. PROPOSTA PEDAGÓGICA – Cada unidade seguirá de onde parou no dia 13/03. Não havendo mais a necessidade 

de divisão de conteúdos para aplicação em módulo à distância e presencial. Contudo, sugiro que busquem dentro 

das possibilidades selecionar os conteúdos que são mais fáceis de serem aplicados na modalidade à distância para 

esse período. Não há obrigatoriedade disso. 

12.  TAREFAS - Cuidado: tarefas bem planejadas, corrigidas, boa estética e do conteúdo dado. 

13. DATA DO ENVIO DAS ATIVIDADES E DO PLANO DE AULA CONTIGENCIA QUE SERÃO POSTADAS NO E-CLASS PARA 

A COORDENADORA POR E-MAIL: 

Sempre no início da semana 

Enviar para o e-mail: elizaferreira.eac@gmail.com 

 Isso inclui as aulas especiais também. 

 

 

 

mailto:elizaferreira.eac@gmail.com


14. AVALIAÇÃO/ATIVIDADES – Cada professor deverá registrar todas as atividades respondidas e postadas no E- class 

ou outro meio (WhatsApp ou e-mail). Se tiver condição de buscar com o diretor no Colégio posso providenciar a 

planilha a partir de segunda-feira, 30 de março. Esse registro é de suma importância. Quem já tiver a planilha, 

continuar fazendo as suas anotações. 

15. A CORREÇÃO – via Plataforma ZOOM ou AUDIO/VIDEO até que normalize na Plataforma. 

16. SAD - Cada professor já pode fazer o lançamento do conteúdo e faltas até o dia 13/03. Por isso, devem já lançar 

no SAD https://websad.riofluminense.org.br/ as faltas e conteúdos até o dia 13 de março. A partir do dia 16/04 seguir 

as seguintes instruções: 

16 a 20/04 – recesso livre para o aluno 

23 em diante – lançar conteúdo normalmente. 

17. RECADINHO DA COORDENADORA DE CAMPO: Uma vez por semana, o departamento solicitará atividades de 

uma turma para análise e avaliação.  

18. CALENDÁRIO ESCOLAR: Até o presente momento o calendário permanece o mesmo. 

 

19. ESPAÇO RESERVADO PARA E-CLASS 

ORIENTAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL 1 e 2 

1. Enviar diariamente: vídeo e atividade na plataforma até às 8h da manhã. 

2. O Vídeo deverá explicar uma atividade ou um conteúdo novo. Cuidado com o tempo de duração. 

Respeite as regras de gravação. 

3. Não postar atividades sem ter explicação dela por vídeo, áudio ou descrição. 

4. Número de atividades por disciplina, máximo 2, já que serão copiados no caderno. OU até 5 se feito em 

folha em Word. Na gravação explique as atividades e deixe um recadinho carinhoso para os alunos. 

5. Importante: A atividade do vídeo deverá ser a mesma da atividade da folha da plataforma.  

6. Não pode alterar o modelo da folha. O nosso cabeçalho é padrão.  

7. Por problemas de configuração as atividades devem ser postadas em PDF. 

8. Muita, muita atenção mesmo nos erros de Português na escrita das atividades e no portal. Seu 

vídeo/áudio podem tomar outras proporções. Vamos nos reservar. Grave quantas vezes for possível, mas 

não envie com erros!! 

9. Você pode gravar as aulas no colégio, se desejar.  

10. Colocar bilhete na plataforma:  

Senhores pais/Responsáveis,  

O envio das respostas deve ser pela plataforma anexando as respostas no word ou foto do caderno. 

 

11. Para os pais e alunos não ficarem perdidos na ordenação dos exercícios, se faz necessários que os 

documentos sejam salvos conforme o exemplo: 

   Português 01, Português 02, Português 03, etc... 

Ou então um código discreto em cada atividade: 

   Port01, Port02, Mat01, Mat02, Cie01, Cie02 

 

 

12. DATA  DA ENTREGA DAS ATIVIDADES NA PLATAFORMA: Precisa colocar a data da entrega das atividades 

na plataforma.  

 

13.  MEDITAÇÃO: Disponibilizaremos na Plataforma E-class, a cada manhã, uma meditação para nossos 

alunos começarem o dia na presença de Deus até às 8h. A Márcia fará. 

 

https://websad.riofluminense.org.br/


 

14.  PLANO DE AULA: Cada professor disponibilizará semanalmente ou diariamente em sua E-class, um 

cronograma de aulas onde alunos e pais poderão saber de forma clara quais atividades deverão ser 

realizadas e de qual forma. Postar toda segunda-feira. Isso para a outra segunda, vamos ajustar durante 

essa semana. 

 

15. ATENÇÃO AULA AO VIVO PELO ZOOM – conforme conversado em reunião vamos utilizar a plataforma 

ZOOM para que possamos dar as aulas. Segue o cronograma: 

 

 

 

 

**A partir de 06/04 TODAS AS AULAS DEVEM SER GRAVADAS. ESTAMOS BUSCANDO MEIOS LEGAIS DE VIABILIZAR 

AS HORAS/AULA PARA O CALENDÁRIO ANUAL 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL 1 – 1ª semana – aulas via ZOOM 

HORÁRIO DATA TURMA/ PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO LINK 

9h 01/04 5º ano – Kíssila (manhã) Eliza 

TARDE 

13h 01/04 Rosângela – Mat Eliza 

14h 01/04 Najara – Pré 1 Eliza 

15h 01/04 Simei –  Pré 2 Eliza 

16h 01/04 Elisa – 1ºano Eliza 

14h  02/04 Emanuelle – 2º ano Eliza 

15h  02/04 Ana Beatriz – 3º ano Eliza 

16h 02/04 Alessandra – 4º ano Eliza 

Os professores que não tiverem internet com boa conexão, um lugar sem muito ruído e dificuldade de acessar, 
devem fazer a transmissão da escola. Para esse momento, não é adequado que a internet fique falhando. 

FUNDAMENTAL 2 

HORÁRIO DATA TURMA/ PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO LINK 

8h 01/04 6º ano – Matemática Ozikellen e Marcia 

9h  01/04 7º ano – matemática  Ozikellen e Márcia 

10h  01/04 8º ano – Matemática  Ozikellen e Márcia 

11h  01/04 9º ano  – Matemática Ozikellen e Márcia 

FUNDAMENTAL 2 

HORÁRIO DATA TURMA/ PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO LINK 

8h 03/04 7º ano – Matemática Eliza 

9h  03/04 6º ano – matemática  Eliza 

10h  03/04 9º ano – Matemática  Eliza 

11h  03/04 8º ano  – Matemática Eliza 

EDUCAÇÃO INFANTIL – TODOS OS DIAS – NO HORÁRIO FIXO 

HORÁRIO DATA TURMA/ PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO LINK 

13h30 QUARTA-FEIRA MATERNAL - ROSANGELA ELIZA OU ESTHER 

14h30 QUARTA-FEIRA PRÉ 1 - NAJARA ELIZA OU ESTHER 

15h30 SEGUNDA, QUARTA E SEXTA PRÉ 2 - SIMEI ELIZA OU ESTHER 

FUNDAMENTAL 1 – TODOS OS DIAS – NO HORÁRIO FIXO 

HORÁRIO DATA TURMA/ PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO LINK 

10h TODOS OS DIAS 5º ano – KÍSSILA PROFESSORA KÍSSILA 



 

 

 

 

 

 

 

**10/04 – Feriado – Orientação – está enviando toda programação da Semana Santa pelo Whatsapp. 

Enviar no dia um cartão especial em nome da escola. 

 

16h  TODOS OS DIAS 1º ano - ELISA ELIZA - COORD 

14h10 TODOS OS DIAS 2º ano - EMANUELLE ELIZA - COORD 

14h TODOS OS DIAS 3º ano - BEATRIZ OZIKELLEN 

15h TODOS OS DIAS 4º ano - ALESSANDRA OZIKELLEN 

FUNDAMENTAL 2 - CRONOGRAMA DE AULAS ON LINE 

SEGUNDA-FEIRA – 06/04 

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

8h - MATEMÁTICA 8h -  PORTUGUÊS 8h -   CIÊNCIAS  

9h - PORTUGUÊS 9h -  CIÊNCIAS 9h -  ARTE 9h  MATEMÁTICA 

10h - ARTE 10h - MATEMÁTICA 10h -  PORTUGUÊS 10h - CIÊNCIAS 

   11h -   PORTUGUÊS 

** AULAS ON LINE + ATIVIDADES POSTADAS NO E-CLASS 

FUNDAMENTAL 2 - CRONOGRAMA DE AULAS ON LINE 

TERÇA-FEIRA – 07/04 

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

8h -  CIÊNCIAS 8h -   PORTUGUÊS 8h -    INGLÊS  

9h - PORTUGUÊS 9h -  INGLÊS 9h -  MATEMÁTICA 9h -  CIÊNCIAS 

10h - INGLÊS 10h - MATEMÁTICA 10h -    PORTUGUÊS 10h - CIÊNCIAS 

   11h -   PORTUGUÊS 

** AULAS ON LINE + ATIVIDADES POSTADAS NO E-CLASS 

FUNDAMENTAL 2 - CRONOGRAMA DE AULAS ON LINE 

QUARTA-FEIRA – 08/04 

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

8h -  GEOGRAFIA 8h -   ESPANHOL 8h -  ARTE  

9h - ESPANHOL 9h -  GEOGRAFIA 9h -  MATEMÁTICA 9h -  ARTE 

10h - MATEMÁTICA 10h - ARTE 10h -  CIÊNCIAS 10h -  ESPANHOL 

   11H -  MATEMÁTICA 

** AULAS ON LINE + ATIVIDADES POSTADAS NO E-CLASS 

FUNDAMENTAL 2 - CRONOGRAMA DE AULAS ON LINE 

QUINTA-FEIRA – 09/04 

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

8h -  HISTÓRIA 8h -   MATEMÁTICA 8h -   GEOGRAFIA 8h - INGLÊS 

9h - PORTUGUÊS 9h -  HISTÓRIA 9h -  MATEMÁTICA 9h -   GEOGRAFIA 

10h - INGLÊS 10h - PORTUGUÊS 10h - HISTÓRIA 10h - MATEMÁTICA 

   11H -  HISTÓRIA 

** AULAS ON LINE + ATIVIDADES POSTADAS NO E-CLASS 



TABELA DE AULAS NO FUNDAMENTAL 1 

 

TABELA DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEM COMIGO!!! 


