Horário de Aulas Especiais - Online
Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Horários
8h15 às
8h45min

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

CIÊNCIAS

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

Videoconferência

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

Videoconferência

Videoconferência

Videoconferência

LÍNGUA
INGLESA

LÍNGUA
PORTUGUESA

Agenda online

Agenda online

CIÊNCIAS

EDUCAÇÃO
FÍSICA

Videoconferência

9h às
9h30min

LÍNGUA
PORTUGUESA

Professora
disponível para
tirar dúvidas

Agenda online

9h45 às
10h 15min

ENSINO
RELIGIOSO

Professora
disponível para
tirar dúvidas

Agenda online

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

Agenda online

Agenda online

GEOGRAFIA
Agenda online

MÚSICA
DANÇA

Agenda online

Agenda online

Agenda online

10h30 às

Momento destinado à pesquisa e realização das atividades.

11h30

*Obs: Vale salientar que cumpriremos as datas de recessos e feriados(sem aulas) previstos no calendário anual da escola.

Salvador, 24/04/2020.
Queridos Estudantes e Prezadas Famílias
Devido a grave situação de Pandemia com a COVID - 19, estamos juntando esforços para oferecer
sempre o melhor aos nossos estudantes. Inicialmente, imaginávamos que seria um curto período de
quarentena e oferecemos todos os dias da semana, roteiro de estudos domiciliares. Agradecemos o
empenho e dedicação de todos os educandos, na realização das atividades propostas e a parceria das
famílias têm sido fundamental neste momento.
Como a situação de Pandemia perdura, sentimos a necessidade de reorganizar a agenda on-line, e
disponibilizar novas formas de interação com nossos estudantes. A partir da próxima semana, nossas aulas
estarão organizadas da seguinte maneira:
● Aula de videoconferência via ZOOM com hora marcada: Aula em tempo real. Momento de
interação entre estudantes e professores. (Começará dia 27/04 - segunda-feira, conforme cronograma
acima).
● Vídeo Aula gravada: Com orientação dos professores sobre atividades e conteúdos. (Em
andamento).
● Chat para retirada de dúvidas: Momento que as professoras de cada etapa de ensino estarão
disponíveis para retirada de dúvidas online. (Começará dia 27/04 - segunda-feira, conforme
cronograma acima).
● Roteiro de Estudos através da agenda on-line: Etapas das atividades, com orientações diárias dos
componentes curriculares. (Em andamento desde o início da quarentena).
Orientações importantes:
● O convite para participar da videoconferência será enviado por e-mail. O ID e senha valerá para todas
as videoconferências daquele componente curricular. As orientações sobre como ocorrerá a retirada
de dúvidas pelas professoras de cada etapa de ensino serão encaminhadas via e-mail.
● Os estudantes devem continuar acessando diariamente a agenda on-line, para seguir o roteiro de
estudos domiciliares.
● Caso o(a) estudante não tenha feito o cadastro, deve acessar o link, para fazer a inscrição:
https://forms.gle/GWbjjoMTQ7uZHq2V8
Fazemos votos de que estejam bem e com saúde. Lembrem-se de seguir as orientações da Organização
Mundial de Saúde - OMS , no combate ao Coronavírus.
Atenciosamente,
Equipe Docente e Pedagógica

