
 

Viamão, 24 de abril de 2020. 

Circ. 010/2020                                                                                                     

Prezados alunos, pais ou responsáveis, 

Segue algumas orientações para que todos estejam bem informados sobre como estamos 

procedendo neste período de quarentena: 

 Primeiramente, agradecemos o esforço e dedicação de todos os pais e alunos nesta nova 

realidade que estamos passando através do ensino remoto. No início não foi fácil para 

ninguém, mas já estamos pegando o ritmo, não é mesmo? Logo vai passar tudo isso e 

estaremos juntos, mais fortes, resilientes, proativos, leitores e tecnológicos. Que bênção 

não é mesmo? 

 Estamos trabalhando via plataforma com nossos alunos. Essa ferramenta chamada E-

Class está no ar desde o dia 23 de março, como anunciado pelos meios oficiais de 

comunicação do Colégio. Para que todos mantenham o ritmo dos estudos, a princípio 

iniciamos com atividades de fixação, depois os professores começaram a postar 

videoaula dos conteúdos novos ou vídeos explicativos de outros professores, fontes para 

pesquisa, textos para leitura e atividades para exercitar o que estava sendo visto. No 

início não tinha como enviar os trabalhos na plataforma, mas foram aprimorando e 

atualizando e hoje já é possível enviar e receber trabalhos por ali. As dúvidas estavam 

sendo tiradas por e-mail dos professores, mas nos próximos dias é para entrar uma 

ferramenta nova no E-Class de bate-papo, para que o aluno tenha como tirar as dúvidas 

na aula postada. Estamos também organizando aulas via zoom, pelo menos uma aula 

por semana de cada disciplina. Iremos enviar o link via plataforma e no grupo de 

WhatsApp das turmas, através do líder da turma. Nesta aula ao vivo o aluno terá algumas 

regras para cumprir. Estaremos gravando essas videoaulas, sendo depois 

disponibilizadas no E-Class para aqueles que não conseguirem assistir na hora da aula. 

 É bem provável que continuaremos em quarentena no mês de maio. Para isso será 

necessário que os alunos sejam avaliados via plataforma. Nos próximos dias, estaremos 

comunicando as datas e como iremos proceder. Estamos aguardando que nossa 

mantenedora conclua o modelo avaliativo que a rede estará trabalhando. 

 Como é do conhecimento dos senhores, nosso Colégio não abre aos sábados, 

consequentemente não abrimos a plataforma no sábado também. Entendemos que o 

sábado é o dia de descanso que Deus separou para nós descansarmos de nossas 

atividades da semana. Este mandamento de Deus para nós está na Bíblia, em Levítico 

20:8-11. Nossa plataforma fica à disposição de todos, pais e alunos, 24h por dia, de 

domingo a sexta-feira até o pôr do sol da sexta-feira e é liberada no sábado após o pôr 

do sol, quando inicia o domingo. 

 Quem ainda não conseguiu entrar na plataforma, por favor, nos procure para que 

possamos ajudar! 

 É do nosso interesse ver todos crescendo e se desenvolvendo no ensino remoto, por isso 

precisamos saber o que estão achando de nossa plataforma para que possamos 

continuar melhorando os nossos serviços. Por isso segue um link para que possa ficar 

registrado sua nota e suas sugestões. 

 

 https://forms.gle/hJMJPDwMnF8wnpwT9 

 

Atenciosamente,  

Diretora Marilane Barcelos Pereira 

 

https://forms.gle/hJMJPDwMnF8wnpwT9

