
 

Porto Alegre, 16 de março de 2021. 

COMUNICADO 15/2021.  

Assunto: Orientações para aulas remotas – 1º ano ao 5º ano 

Senhores Pais e/ou Responsáveis: 

              Estamos a algumas semanas em aulas no formato remoto em que ALUNO X COLÉGIO X 

PROFESSORES se encontram virtualmente, cujo afastamento é necessário no combate ao 

COVID-19. Vivemos, portanto, uma experiência diferente e invertida, uma vez que a sala de 

aula hoje é um cantinho da casa de cada aluno; os professores conversam e organizam à 

distância as atividades curriculares de uma forma inovadora; e o colégio, como um todo, se 

envolve nessas ações procurando fazer o melhor para que o processo ensino-aprendizagem 

aconteça, com o acompanhamento e apoio dos pais e responsáveis. 

               Do outro lado, e em casa, estamos procurando dar continuidade ao ano letivo, atendendo 

nossos alunos pelos instrumentos tecnológicos, que nos possibilitam desenvolver diferentes e 

variadas atividades curriculares. Nossos encontros com os educadores estão acontecendo 

virtualmente em reuniões via zoom e assim vamos administrando, diariamente, as ações 

educacionais sob o comando da Direção e da Coordenação Pedagógica.  Com fé em Deus, 

com compromisso e responsabilidade vamos vencer mais essa etapa, pois queremos que o 

processo ensino-aprendizagem não sofra alteração de continuidade. Para isso, nossa parceria 

é imprescindível para que tudo dê certo. 

                Apesar desse momento ser considerado tão difícil para nós, é confortador saber que 

TODOS estão em casa procurando viver cada dia com normalidade, principalmente por causa 

dos nossos entes queridos, sejam crianças ou idosos. Juntos, vamos procurar, em família, 

renovar nossas esperanças em dias melhores num futuro próximo e fortalecer os laços afetivos 

vivendo mais tempo em nossos lares. Todo sacrifício é válido em prol daqueles a quem 

amamos.  



                   Somos gratos a todas as Famílias que conosco fazem a Família CAPA: alunos, pais e 

responsáveis; diretores, coordenadores pedagógicos e professores; técnicos e pessoal de 

apoio. Esse momento não seria possível se não estivéssemos de mãos dadas e acreditássemos 

uns nos outros. Sabemos que Deus está no comando. Acreditamos que as providências para 

o retorno de uma vida tranquila e alegre. 

                   Enquanto aguardamos a normalidade de nossas vidas, sugerimos aos pais e 

responsáveis algumas atividades que possam tornar as aulas e os dias de estudos em casa, 

mais agradáveis e produtivos para os alunos. Para tornar mais prático dividimos em 2 etapas. 

        1ª ETAPA: ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE 

• Para a rotina de estudo, as crianças precisam de um ambiente tranquilo e 

sem muitas distrações, com um cronograma definido para segui-lo e garantir 

o aprendizado esperado. 

• O ambiente deve ficar longe da interferência de tvs, sons ou celulares que 

possam tirar o foco da criança; 

• A cadeira e a mesa devem ser confortáveis e compatíveis com o tamanho da 

criança; 

• O local da mesa deve ficar onde penetre luz e não deixe sombra, a ventilação 

seja agradável e o sinal de wi-fi funcione bem. Porque a qualidade da internet 

pode interferir no bom andamento da aula. 

         2ª ETAPA: RECOMENDAÇÕES PARA O ALUNO 

• O material escolar deve ser organizado de acordo com a aula do dia e deve ficar no espaço 

de estudo. 

• Uma boa dica é manter a sua mochila ou bolsa organizada, como nos dias de aula presencial, 

e deixá-la sempre no mesmo lugar. 

• Providencie um fone de ouvido e o uniforme escolar para assistir às aulas ao vivo; 

• Ligue o computador antes que a aula inicie. 



• Em seguida, acesse o link da Plataforma Zoom. 

• Evite usar o celular durante as aulas. 

• Não interrompa o professor e os colegas. Enquanto a aula estiver acontecendo, deixe o seu 

microfone no MUDO. Use-o apenas quando você precisar falar. Caso contrário, qualquer 

barulho que você fizer, seja da tecla do computador, da cadeira, da caneta batendo na mesa, 

tudo será ouvido pela turma que está com você ao vivo. 

• É muito importante assistir a aula ao vivo com a sua turma, pois a interação com o professor 

e com os colegas é essencial para o processo de aprendizagem. Queremos que essa 

experiência seja cada dia melhor e contamos com você para essa nova experiência. 

• Atenção: Se algo deu errado na conexão, no link ou se você não pôde assistir à aula, não se 

preocupe. Você poderá usar o Roteiro de Estudo ou acessar a aula gravada plataforma E-

class, e fazer as atividades posteriormente. 

• Não se alimentar no período da aula existe o momento de intervalo para isso; 

• Não assistir a aula deitado na cama e sem materiais. 

• Para que tudo isso ocorra como foi planejado, contamos com a colaboração de muita gente.  

 

        Agradecemos a todas as famílias pelos feedbacks sobre as aulas na Plataforma Zoom, 

ambiente adquirido para nos conectar com nossos alunos; aos Administradores do Colégio, 

pelo empenho em nos proporcionar os equipamentos necessários de última geração; a 

Direção/Coordenação Pedagógica e Professores pelo apoio constante; aos técnicos e 

pessoal de apoio, por colaborar conosco para que tudo funcione como deve e no conforto 

necessário. 

          Vamos juntos, com paciência e colaboração. Preparamos tudo com muito carinho e 

dedicação. 

   Atenciosamente 

   Direção Escolar 

 


