
 

 

 

 

 

 

 

Da: Coordenação Pedagógica. 

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

Estimados Responsáveis, 
 

 Passados um pouco mais de 30 dias fazendo uso da plataforma de interação síncrona, à medida que as 

propostas de atividades foram sendo vivenciadas, verificamos o desenvolvimento dos nossos estudantes nesse novo 

caminho e percebemos que, em todos os contextos, os estudantes e a equipe pedagógica vêm com maior segurança 

apropriando-se dos recursos apresentados pela nova ferramenta de estudo. Sendo assim, apresentaremos uma nova 

carga horária no plano de estudo, aproximando ainda mais a logística da escola virtual à presencial. Esse aumento 

de carga horária segue a recomendação de limitar a exposição à tela ao tempo máximo de até duas horas por dia 

para os estudantes dos anos iniciais. Faremos, portanto, a distribuição de tempos de aula por semana, da seguinte 

forma: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gostaríamos de destacar também algumas observações importantes que verificamos no decorrer das aulas 

remotas: 

 Alguns estudantes estão fazendo uso do chat no momento da aula para conversarem sobre assuntos que não 

têm relação com a proposta dos professores. Faremos o bloqueio desse recurso, sempre que necessário, para que 

possam estar mais focados nas explicações; 

 Observamos que muitos estudantes estão formando “equipes” na plataforma para que possam brincar com 

games por meio dela. A proposta da “escola virtual” não é essa. Os estudantes ficarão impedidos de 

formarem “equipes” e abrirem “reuniões”.   

Componente Curricular Tempos de aula Carga horária 

Língua Portuguesa 4 45 minutos/tempo 

Matemática 2 45 minutos/tempo 

Língua Inglesa 2 45 minutos/tempo 

Ciências 1 45 minutos/tempo 

História 1 45 minutos/tempo 

Geografia 1 45 minutos/tempo 

Música, Educação Física,Xadrez 
Ensino Religioso e Artes 1 30 minutos/tempo 



 

 

 

 

 

 

É uma situação bastante preocupante, pois percebemos que eles têm ficado por muito tempo expostos à tela. 

Sabemos que a tecnologia, quando usada de forma positiva e equilibrada, pode ajudar em todas as facetas do 

desenvolvimento dos estudantes, porém, quando usada de forma inadequada e excessiva, a mídia pode ocupar o 

espaço de atividades importantes para o desenvolvimento infantil, como o brincar, interagir com a família, fazer 

exercícios físicos, etc... 

 Quando iniciamos as aulas on-line, compartilhamos um material sobre a importância dos estudantes estarem 

organizados para esses momentos de interação. Encontramos ainda posturas inadequadas para o estudo, como: 

falta do material conforme a indicação no plano postado semanalmente, crianças assistindo às aulas deitadas e/ou 

brincando, almoçando, etc.. Com certeza, é difícil que entendam, que apesar de estarem em casa, necessitam 

manter-se em aula o mais próximo possível do nosso ambiente escolar físico. 

 

 Agradecemos a parceria de sempre e nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. 

 

Grata pela compreensão, 

Mônica Carvalho 

Coordenadora Pedagógica Ens. Fundamental 

Anos Iniciais 

 


