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Mogi Mirim, 20 de março de 2020. 

 

Ref.: Aulas on-line a partir de 23 de março (6º ao 9º ano) 

 

Prezados pais ou responsáveis,  
 
Informamos o planejamento das aulas on-line do período regular do 6° ao 

9° ano a partir do dia 23 de março: 
 

1. As aulas acontecerão on-line, no Google Sala de Aula (Tutorial - E-

mail/Google Sala de Aula). 

2. Professoras e professores estarão cumprindo o horário regular, à distância 

(remotamente). 

Ex.: 7° A (segunda-feira) 7:00 - 7:50 | 1ª aula - Língua Portuguesa (Professora 
Said); 7:50 - 8:40 | 2ª aula - Ciências (Professora Andressa). 

 
Nesse tempo, a professora/o professor ficará on-line, à disposição dos 

alunos da respectiva turma. 
Para essas aulas, os educadores farão lives (aulas ao vivo - Tutorial - Google 

Meet), posts de videoaulas ou apresentações, exercícios e correções etc. 
A presença será considerada a partir das tarefas realizadas nos prazos 

combinados. 
Isso não significa que o aluno tenha que ficar o tempo todo diante do 

computador.  Nem é esse nosso objetivo, mas entendemos que ele inicie todas as 
aulas, até para entender e administrar a demanda de tempo para cada 
aula/atividade. 

Contudo, para que essa nova configuração funcione, precisamos contar com 
a colaboração das famílias na organização do espaço e do equipamento necessário, 
bem como no alinhamento e supervisão, dentro do possível, dessa nova rotina. 

Salientamos que, caso a família encontre alguma dificuldade de recurso 
tecnológico, ou necessite de alguma orientação, nos colocamos à disposição para 
ajudar.  Nesse caso, entrar em contato com a coordenação pedagógica, que fará os 
encaminhamentos.     

Mais uma vez vale ressaltar que o nosso objetivo é intensificar nossos 
esforços no sentido de colaborar com as famílias, atendendo da melhor forma 
nossos alunos em tempos de cuidado e desafios.  

 
Atenciosamente, 
Vera de Laurentis - Coordenadora Pedagógica 
Equipe Diretiva 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1WUq5ojgZrg3OnbWktSIlb5dVD5OI-1FFzFyQSOuhKGA/edit?ts=5e6fd3f0#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1WUq5ojgZrg3OnbWktSIlb5dVD5OI-1FFzFyQSOuhKGA/edit?ts=5e6fd3f0#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1UFn75F3Z7zcHPS5AWtcxg6qJGMslYFzRe_3lNxK2Gy8/edit?ts=5e6fce61#slide=id.g7178bad91d_1_6
https://docs.google.com/presentation/d/1UFn75F3Z7zcHPS5AWtcxg6qJGMslYFzRe_3lNxK2Gy8/edit?ts=5e6fce61#slide=id.g7178bad91d_1_6

