
 

 

 

 

 

Rio, 11 de maio de 2020. 

Assunto: Ambiente Virtual de Aprendizagem Teams – 8º ano 

O período em casa, ao modificar a rotina familiar, impôs o desafio de revermos como nos relacionamos e 

lidamos, com um novo olhar, para as questões do cotidiano. Dentre elas, a educação de nossos filhos. A partir do dia 

13/05, no Imaculada, o segmento do Ensino Fundamental 2 terá aulas diárias em uma nova plataforma: Ambiente 

Virtual de Aprendizagem Teams. 

  Para cada série, será considerada a fase de desenvolvimento dos estudantes, com as etapas de assimilação de 

competências e habilidades, e, principalmente, respeitando a maturidade e a capacidade de concentração para o 

Ambiente Virtual da Aprendizagem.  

As mudanças nos pedem ajustes na metodologia e presença ainda mais significativa dos pais e/ou 

responsáveis, como grande motivadores das crianças e adolescentes, para que continuem o contato com os 

professores, realizem atividades, tirem dúvidas e interajam com os colegas, mesmo que à distância. Contudo, é 

importante ressaltar que, pelo fato de estarmos em meio à uma crise, tendo que usar o formato de Ambiente Virtual 

da Aprendizagem, nem tudo pode ser realizado se comparado ao contexto presencial, na escola. 

 Estamos buscando oferecer o máximo viável para este período ainda incerto. Essa modalidade terá vigência 

até que as escolas possam retornar oficialmente (ação que está sendo orientada pelos Governos Estaduais) e todo 

um plano está sendo elaborado para a retomada da rotina presencial, assim que o Brasil tiver uma queda nos 

números de casos de COVID-19. Trata-se de uma situação transitória e necessária, para uma retomada posterior com 

mais tranquilidade e menos prejuízos pedagógicos. Assim, contamos com os familiares para a motivação dos 

estudantes, a presença nas aulas online e a realização dos estudos dirigidos diários.  

Para esclarecer as novidades e a dinâmica, na prática, das aulas on-line, elaboramos um tutorial que pode ser 

acessado aqui.  

Confira abaixo informações importantes e os horários das aulas: 

8º Ano Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8:00 – 9:00 MAT ER ING  EF MAT 

9:00 – 10:00 RED CIE MAT HIST LP 

10:00 – 10:15 INTERVALO 

10:15 – 11:15 HIST LP TEATRO  MAT 

11:15 – 12:15 GEO CIE GEO  CIE 

 

 

 

https://imaculadacic.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Tutorial_teams_final_1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

1 – Nesse início de trabalho, nessa nova plataforma, poderemos ter algumas intempéries por conta de ser um modelo novo para 

todos os educadores envolvidos; 

2 – As aulas serão gravadas e ficarão disponíveis aos alunos por 48 horas; 

3 – As tarefas e atividades continuarão sendo enviadas pela plataforma; 

4 – Esse novo espaço de aprendizagem presta-se para aulas, correções de atividades, debates e interação entre estudantes e 

educadores; 

5 – As aulas são para uso exclusivo dos estudantes e é de fundamental importância que, eles estejam disponíveis dias e horários 

estabelecidos; 

6 – Pode haver ocasionalmente possibilidade de instabilidade na conexão durante as aulas por dificuldades de conexão por 

parte dos educadores que como os alunos, estão utilizando a plataforma de casa. Neste caso, as aulas programadas pelos 

professores serão retomadas; 

7 – Em relação a possíveis avaliações, a escola espera as determinações do Conselho Nacional de Educação. Até a presente data 

o que nos foi informado é que, as avaliações deverão ser feitas no retorno as aulas e nesse sentido a escola terá todo cuidado 

para que não haja nenhum prejuízo. Essa determinação pode ser mudada e estamos atentos a isso. 

 

Fraternalmente, 

 

André Batalha 

Coordenação Pedagógica EFII 

 

 

 


