
 

Campinas, 01 de março de 2021. 

 

Prezados pais, queridos alunos,  

Esperamos encontrá-los bem! 

 

Gostaríamos de alinhar alguns procedimentos pedagógicos para o bom 

desenvolvimento das aulas em 2021.  

Seguem abaixo os tópicos mais relevantes: 

 

1. Postura e comportamento: Levando em conta que neste ano estamos 

vivenciando dois ambientes escolares simultâneos, o presencial e o remoto, 

acreditamos que o aluno deva manter uma postura pertinente ao ambiente: 

uma comunicação adequada com os professores e colegas, zelo, cuidado e 

organização com o material e uso do uniforme (presencial: obrigatório/ remoto: 

opcional). É importante que o aluno cuide de sua postura, pois a aprendizagem 

intelectual acontece também com o envolvimento do corpo.  

 

2. Presença/Faltas: Os professores realizam a chamada durante a aula e 

controlam a permanência ou não do aluno em aula remota. Sabemos dos 

eventuais problemas com a internet, então caso ocorra a perda da conexão e 

o aluno precise entrar após a realização da chamada, o mesmo deverá 

sinalizar para o professor que está presente. As faltas estão sendo lançadas e 

computadas, e segundo o regimento escolar, os alunos deverão ter, no 

mínimo, 75% de presença em cada componente curricular. O aluno que 

extrapolar o limite de faltas deverá realizar atividades compensatórias que 

serão encaminhadas pelo professor.  

 
3. Uso de câmera e microfone: Incentivamos o uso de acordo com as 

orientações do professor, pois a interação entre professor e aluno é muito 

positiva dessa forma. O aluno que não contar com esses acessórios deverá 

utilizar o chat para se comunicar com o professor durante a aula, a fim de 

questionar e solucionar suas dúvidas. 

 

4. Tarefas e trabalhos: Essas atividades são passadas pelos professores e 

disponibilizadas na aba “Tarefas” da plataforma Teams. As tarefas são 

atividades de extrema importância, para que o educando possa praticar seu 

aprendizado. Os trabalhos são atividades pedagógicas que deverão 

obrigatoriamente ser entregues de acordo com as orientações e datas 

estipuladas pelo professor. A não entrega acarretará perda de pontuação.  

 
5. Avaliações: São agendadas pelos professores, e as datas estão disponíveis 

no Portal Educacional. As avaliações são realizadas on-line e presencial, por 

meio de links com tempo pré-determinado para início e término ou por meio de 



 

arquivos disponibilizados no Teams pelo professor. O período de duração da 

avaliação é determinado cuidadosamente, de forma que os alunos consigam 

realizá-la com tempo suficiente para a leitura dos textos/enunciados, reflexão, 

interpretação e determinação das respostas. 

 
6. Envio de arquivos para o professor pelo Teams:  As atividades e avaliações 

que forem manuscritas, e cujo envio para correção seja solicitado pelo 

professor, deverão ser enviadas em PDF, conforme tutorial anexo. 

 
7. Dificuldades de acesso na modalidade remota: Caso o aluno enfrente 

dificuldades de acesso, a coordenação/orientação/auxiliar deverão ser 

imediatamente comunicadas por meio de ligação telefônica 

(37446861/37446859), justificando o problema.  

 
8. Prevenção em ação - cuidados que cuidam: reforçamos a obrigatoriedade 

do uso e troca da máscara durante as aulas presenciais, o descarte correto 

das máscaras descartáveis nas lixeiras indicadas, o uso do garrafa e álcool gel 

individual. Também a importância de não compartilhar material, objetos ou 

lanche.  

 

      Contamos com a parceria e colocamo-nos sempre à disposição para atendê-los.    

 

       

      Atenciosamente, 

 

                

               Renata Penteado                     Angela Negrão Dantas  

         Coordenadora Pedagógica                    Orientadora Educacional  

 


