
 

 

 

 

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2020. 
COMUNICADO ESPECÍFICO – 5º ano – HORÁRIO DE AULAS 

Prezados pais e/ou responsáveis, 

Gostaríamos de reforçar o nosso compromisso com uma educação de qualidade e dizer-lhes que a 
distância física não nos impede de seguir com nosso serviço educacional.  

Neste momento, estamos estudando por meio de encontros virtuais, cumprindo a rotina que é 
colocada na plataforma E-class, pelas aulas ao vivo via ZOOM e,  quando é  o caso, acionando os 
professores se houver alguma dúvida. 

Esses serviços que são disponibilizados aos alunos foram pensados e planejados pelos professores 
e equipe pedagógica para que em suas casas, os alunos tenham contato com conteúdos e novos assuntos 
de modo que a aprendizagem ocorra de forma efetiva. É importante ressaltar que a cada dia as ferramentas 
dispostas a vocês passam por aprimoramentos e a nossa intenção é permitir que nossos alunos tenham 
uma rotina saudável e efetiva de estudos. 

Destacamos que entendemos que a rotina familiar mudou bastante diante do cenário que estamos 
vivendo e, pensando nisso também, consideramos a reorganização da vida escolar dos nossos alunos 
enquanto estiverem em suas casas.  

Dentro da perspectiva do tempo em que o aluno passava em sala de aula, elaboramos uma rotina 
e/ou estratégia de estudo para que cada estudante possa cumpri-la de maneira mais autônoma e legítima 
possível. A estratégia semanal de estudo é dividida da seguinte forma:  

 

1. As atividades, vídeos e sugestões propostas na plataforma – O aluno deve acessar a plataforma. 
Em seguida, realizar as atividades, assistir aos links de vídeos propostos, quando tiver, dar a devolutiva 
ao professor por meio do E-class ou whatsapp do professor. 
2. Aulas ao vivo via Zoom – É disposto ao aluno uma rotina diária de aulas ao vivo. Os alunos vão ouvir 
as explicações dos professores sobre a disciplina, tirar suas dúvidas, pois se trata de uma plataforma 
interativa.  
 

  Diante dessa organização, levamos em consideração o tempo de estudo das atividades 
direcionadas, o tempo de aulas ao vivo, o tempo de execução das tarefas e o tempo de acomodação de 
aprendizagem de cada conteúdo trabalhado. 
  Segue o horário de estudo para que seu filho consiga organizar a sua rotina escolar em casa e você 
responsável possa auxiliá-lo nesse novo caminhar.   
 

 

Reforçamos que estamos comprometidos em acatar todas as determinações e orientações dos 
órgãos e instituições competentes para que, juntos, possamos atravessar este momento guiados e dirigidos 
pelo nosso bondoso Deus. 

Atenciosamente, 

Equipe EAC. 

Horário SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

5
º A

N
O

 

7h – 9h Resolução das atividades na plataforma E-class 

9h às 11h 
Português Português Português Português Português 

Matemática Matemática Matemática Matemática Matemática 

História Geografia Ciências Religião Hist/Geo 

11h – 11h30  Inglês Arte/Música Ed. Física  

AULAS ON-LINE + ATIVIDADES NO E-CLASS 
Anfitrião da sala: Lia Maria 


