
 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020. 
 
Estimados Responsáveis e Alunos do Ensino Médio 
 
 Sabemos dos inúmeros desafios que esta fase de isolamento tem nos imposto no que se refere tanto à rotina 
de nossas famílias quanto ao cenário educacional. Passamos da aula presencial às aulas virtuais.    
  Quinzenalmente temos realizado reuniões com os professores para avaliar o andamento e ajustar o 
planejamento das aulas e algumas considerações foram observadas, sendo assim, compartilho com vocês: 
 
1. Existem alguns estudantes que não estão comparecendo e outros que se conectam, mas não assistem às 
aulas. Essa informação foi possível já que a chamada é feita virtualmente e alguns alunos são chamados, mas não 
respondem. Lembrando que a resposta pode ser feita de forma oral, pelo chat e até por um símbolo de uma mão 
(emoticon) que existe na plataforma. 
  
2. Tenho assistido às aulas todos os dias e estive com os estudantes, através da plataforma. Solicitei que se 
comprometessem no que diz respeito às atividades propostas e prazo de entrega inclusive alertando que essas 
atividades “podem ser pontuadas” e servir como base de notas no retorno às aulas presenciais. Alguns alunos estão 
deixando de fazer as tarefas ao longo da semana de aula. Nesse momento a grande questão não é realizar 
necessariamente a atividade de forma correta, mas realizá-la, interagir e participar das aulas. 
 
3. Os professores estão cumprindo rigorosamente os horários de aula on-line de acordo com circular enviada 
anteriormente. Eles ficam disponíveis para todo e qualquer esclarecimento que se façam necessários, realizando 
inclusive a correção dos trabalhos propostos. 
 
  Sobre a segunda etapa em andamento, será disponibilizado um link no canal da turma para que respondam 
o caderno de exercícios com conteúdos que estão sendo trabalhados na plataforma Teams desde 15/05, seguindo o 
seguinte calendário: 
 

Áreas de 
conhecimento 

 

 Componentes 
Curriculares 

Data de Início Data de Entrega 

Linguagens e 
Ciências 

Humanas 

LP, Hist, Geo, Filos, Soc, 
Ingl, Esp 

06/07 10/07 

Matemática e 
Ciências da 
Natureza 

Mat, Fis, Qui, Bio 13/07 17/07 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 Peço aos responsáveis que fiquem atentos, pois a parceria de vocês é fundamental neste processo. No mais, 
continuaremos aguardando os procedimentos e determinações da Secretaria de Educação que é o órgão que 
norteia toda atividade educacional pública e privada. 
 Qualquer dúvida é só escreverem para o e-mail coordenacaoem@imaculadacic.com.br. 
 Caso o problema seja em relação à utilização da plataforma, solicitamos que entre em contato com o TI da escola 
através do e-mail: flavioaugusto@imaculadacic.com.br. 
 Tenhamos paciência. Sigamos com fé para que esse momento passe e que possamos retomar ao novo 
normal. 

Atenciosamente, 
Fernanda Brasil 

Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio 
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