
 

 

 

 

 

 

Da: Coordenação Pedagógica. 

Para: Pais e/ou Responsáveis do Ensino Fundamental-Anos Iniciais 

 

Estimados Responsáveis, 
 

 Gostaríamos de compartilhar o nosso sentimento de satisfação no que diz respeito aos encontros virtuais 

que estabelecemos com nossos estudantes.  

 O nosso empenho e preocupação com foco na construção do processo de aprendizagem têm sido 

constantes, como também o comprometimento com a qualidade das ações pedagógicas. As boas práticas 

desenvolvidas pelos educadores, que incluem o uso de plataformas digitais para ministrar o conteúdo e manter 

contato com os estudantes, vêm sendo repercutidas em uma série de encontros virtuais ao longo do mês de maio. 

Está sendo bastante positivo! Temos observado a grande frequência dos estudantes nas aulas on-line, assim como 

no cumprimento das atividades, aspecto que reflete o engajamento dos pais com a educação de seus filhos mesmo 

nesse momento peculiar que estamos vivendo. É muito importante que os adultos continuem a contribuir com as 

crianças na construção de sua rotina domiciliar de estudos para facilitar esse processo. Agradecemos a parceria 

por estarem conosco em um trabalho conjunto, de cooperação, em prol de nossas crianças. Esse é um momento 

que requer de todos um espírito construtivo, de confiança e colaboração.  

 Desde o mês de março, quando iniciamos a paralisação das aulas presenciais em função do Covid-19, dia a 

dia estamos vivenciando grandes desafios, mas também uma grande oportunidade de aprendizado. 

 Iniciamos o trabalho on-line compartilhando atividades e videoaulas no próprio sistema do colégio, pelo 

portal. Em seguida, quando formamos a parceria com a Microsoft, além das aulas remotas, também postamos os 

trabalhos por essa plataforma. Agora, mais seguros com esse recurso tecnológico, informamos que faremos o 

compartilhamento de todo material somente pela Teams. 

 Salientamos que no retorno às aulas presenciais, sejam realizados diagnósticos referentes ao aprendizado. 

Nesse sentido, não mediremos esforços para que as estratégias pedagógicas sejam adequadas às necessidades 

de cada um de nossos estudantes. Em relação ao processo avaliativo, adiantamos que as possibilidades estão 

sendo analisadas pela Secretaria de Educação e nossas equipes. Quando tivermos definições, as famílias serão 

comunicadas.  

Com carinho, 

Nara Curty 

Coordenadora Pedagógica Educação Infantil  

e 1º Ano do Ensino Fundamental 

 


