
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 31de março de 2020. 

Assunto: EAD 

Prezados responsáveis, 

Vamos falar dos estudos? 

As ações de enfrentamento à disseminação do COVID-19 impuseram novos desafios ao cenário educacional. Com o isolamento 

social, nossos estudantes, de uma hora para outra, estão se adaptando ao novo modelo de educação: a EAD. 

Computadores, tablets e celulares auxiliam e facilitam cada vez mais o acesso aos novos conteúdos didáticos. Mas para isso 

informamos que, para obtermos êxito num curso on-line é preciso ir além da vontade de aprender; é fundamental ter disciplina 

e fazer um bom planejamento. 

Dessa forma, seguem algumas orientações: 

1. Os professores estão cumprindo rigorosamente seus horários de aula on-line nas plataformas para atender os estudantes. 

Sempre que estão disponíveis dão uma saudação para informar que estão presentes. 

2. A partir da terceira semana serão encaminhados os gabaritos relativos à primeira semana, e assim se dará 

sequencialmente. 

3. Algumas aulas serão no modelo vídeoaulas com conteúdos escritos ou não, e atividades a serem desenvolvidas. 

4. O acesso à plataforma deverá ser feito pelo próprio aluno através de sua matrícula (login) e data de nascimento (senha) 

no primeiro acesso. Logo que se fizer o login, será solicitada automaticamente a mudança de senha. 

5. Se o aluno estiver na sala fora no horário do professor, ele pode deixar uma mensagem que, no momento oportuno, será 

respondida. 

6. Todos os conteúdos novos colocados no sistema EAD serão revistos em sala de aula. Esse modelo de aprendizagem não 

garante a eficiência na qual acreditamos e desejamos. 

Tenhamos paciência. Esse momento está sendo difícil para todos. Estamos aprendendo a lidar com isso, e os professores, por 

conta dessas necessidades, estão sobrecarregados de trabalho tendo em vista que em todas as instituições de ensino em que 

trabalham, as necessidades são as mesmas. 

Oremos para que esse momento passe e que possamos retomar à nova vida normal. 

Fraternalmente, 

Fernanda Brasil 

Coordenadora Pedagógica  do Ensino Médio 


