Comunicado 048/2020
Planejamento do EF I na quarentena
Campinas, 09 de abril de 2020

Prezados(as) responsáveis,
O nosso desejo era estar com o trabalho diário e presencial com as crianças na escola, mas a atual
circunstância nos forçou à mudança de planos. Encontramos, nas ferramentas digitais, um meio de
mantermos uma rotina com as atividades acadêmicas e estarmos, mesmo que virtualmente, um pouco
mais próximos dos alunos e responsáveis.
A equipe está muito empenhada em atender as demandas, sempre visando superar os obstáculos e
minimizar as dificuldades deste momento tão delicado e novo para todos nós! Trabalhamos
semanalmente em um planejamento estratégico que contemple o momento pelo qual estamos
passando, aprimorando as aulas virtuais e repensando estratégias na tentativa de atender a todos os
níveis.
Reunimos neste comunicado todas as ações e estratégias planejadas para o Fundamental I (2º ao 5º
ano) durante o período da quarentena, a saber:
1.

REUNIÃO DE PAIS

Como sempre fizemos no formato presencial, durante a semana, as professoras poderão agendar
encontros digitais, via Google Meet, de acordo com as solicitações dos pais/responsáveis.
Como solicitar agendamento?
Caso você tenha dúvidas ou precise de novas orientações ou a criança esteja com dificuldade para
acompanhar as tarefas, mande um e-mail para a professora pedindo o agendamento de uma
reunião, que será realizada pelo Google Meet.
No e-mail coloque o nome da criança e o assunto que gostaria de abordar.
A professora vai enviar por e-mail: data, horário e link para sua reunião.

2.

PROFESSORAS DE PLANTÃO PARA ATENDER OS ALUNOS

Destacamos que todas as professoras polivalentes estão disponíveis no período de aula em que a
criança está matriculada para esclarecer dúvidas ou atender aqueles que necessitarem de orientações
específicas. A orientação é que utilizem o hangouts para essa comunicação. Sugerimos que incentivem
as crianças a buscar pelos professores sempre que houver necessidade. Trata-se de mais um canal de
comunicação entre alunos e professores.
* Vale lembrar que, alunos que estiverem utilizando tablet para acessar o Classroom, é necessário
instalar o aplicativo do Hangouts.

3.

ALUNOS DO 2º e 3º ANO (EF-2 / EF-3)
3.1.

E-MAIL ALUNOS DO 2º e 3º ANO

No Colégio Rio Branco Campinas, todos os alunos possuem uma conta de e-mail Google, que
começa a ser utilizada por eles a partir do 4º ano. Com o objetivo de melhorar o acesso das
famílias e dos alunos às atividades pedagógicas virtuais propostas durante este período de
quarentena, disponibilizamos a utilização dessa conta Google aos pais dos alunos do 2º e 3º
anos.

Dessa forma, todos poderão utilizar a conta de e-mail do Colégio para assistir às aulas online pelo
Google Meet. Importante: a conta institucional dos alunos tem fins estritamente acadêmicos e, por
essa razão, não tem permissão para trocar mensagens com contatos que não pertençam ao
domínio @riobranco. As informações sobre o e-mail institucional do seu filho e como acessá-lo
estão disponíveis no comunicado 047/2020 enviado em 08/04/2020.
3.2.

GOOGLE SITES

O site da turma é nosso canal de comunicação com as famílias e crianças de 2º e 3º anos. As
postagens são feitas diariamente na página “Trabalhando em casa” e suas subpáginas, que
serão apresentadas em seguida. O endereço do site encontra-se na agenda do aluno.
●

Trabalhando em casa
Nessa página centralizamos as atividades semanais, as grades de aulas e dos encontros
virtuais via Google Meets, os arquivos com as videoaulas, comunicados e orientações. A
seguir a descrição de cada subpágina:
○

Atividades semanais
As atividades estão organizadas por semana, mas as postagens são realizadas
diariamente, de acordo com o Horário de aulas desse período, que está na
subpágina logo abaixo. Para localizar as postagens, basta clicar na semana e você
terá acesso a tudo que foi disponibilizado pelos professores.
Cada aula possui uma apresentação, juntamente com as orientações do professor,
sobre o que precisa ser feito e para facilitar a visualização das mesmas são
apresentadas com uma cor diferente.
É importante lembrar que as aulas não são retiradas do site, ou seja, permanecem
disponíveis dentro da semana em que foram postadas. Desta forma, o aluno poderá
organizar a sua rotina para realizá-las.

○

Horário aulas/ Meets
Espaço onde estão disponíveis o horário de aula da turma para esse período e o
cronograma com links dos encontros online via Google Meet de cada semana. A
grade de disciplinas é fixa, porém a grade de acesso aos encontros on-line é
atualizada semanalmente.

○

Arquivos Videoaulas
Os encontros no Google Meet são gravados e terão seus arquivos disponibilizados
nessa subpágina. Para acessá-los basta clicar no link com a data e o nome do
professor.
○

Comunicados e orientações
Nessa subpágina estarão disponíveis todos os comunicados e orientações enviadas
pela equipe pedagógica e professores ao longo da quarentena.

No menu principal, além da página Trabalhando em Casa, outras páginas estão disponíveis a
saber:
●

Biblioteca Virtual - em breve será divulgado seu funcionamento.

●

Contato Professores
Os e-mails de todas as professoras estão disponíveis, assim como as informações para o
agendamento das reuniões de pais via Google Meet.

●

Site RB Orienta
A página Site RB Orienta conduzirá ao site destinado às dicas, recados e informações
das Orientadoras Educacionais dos segmentos de Infantil e Fundamental I. No site RB

Orienta, basta abrir a subpágina Notícias para acompanhar as postagens. O conteúdo
também é postado no Google Class de 4º e 5º anos.
●

4.

Site RB Tech
A página Site RB Tech conduzirá ao site da Tecnologia Educacional, onde estão
disponíveis dicas de jogos e atividades on-line.

CLASSROOM - EF-4 e EF-5 (4º e 5º anos)

O Classroom faz parte do projeto Google for Education e utiliza o serviço de armazenamento em nuvem
Google Drive. E
 ssa sala de aula virtual facilita a relação entre alunos e professores, concentrando todas
as atividades propostas e as tarefas de casa.
Para cada turma foi criada uma sala de aula virtual onde a tutora é a professora polivalente, bem como
cada professor especialista tem a sua própria sala. Para acessar as salas, o aluno deverá utilizar sua
conta gmail do Colégio Rio Branco.
Para acessar os conteúdos postados pelos professores especialistas é necessário consultar o horário
das aulas entrando na seção Mural da sala de aula virtual.
Na sala da professora polivalente são postadas as atividades relacionadas a: Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Programa Semente.
A sala de aula virtual possui três seções principais: Mural, Atividades e P
 essoas.
●

No Mural, temos a visão geral dos recados, horários das aulas, cronograma dos encontros com
professores via Google Meet e atividades postadas.

●

Em Atividades, os alunos têm acesso às atividades detalhadas e organizadas por data. Ao
abrirem as atividades, os alunos podem visualizar as instruções de realização das mesmas e
podem verificar se há arquivos ou links anexados.

●

Por fim, em Pessoas, há a possibilidade de verificar quem são os professores e alunos que
fazem parte daquela turma.
As atividades são postadas diariamente, às 7h para os alunos do matutino e às 12h para os
alunos do vespertino.

5.

HORÁRIO DE AULAS

Informamos que a partir de segunda-feira, 13 de abril, o horário das aulas do EFI foi reorganizado e
todos os alunos passarão a ter 3 aulas de Inglês. Para as turmas de 2º e 3º anos, aumentamos mais
uma aula de Língua Portuguesa e Matemática, portanto serão 3 aulas semanais. O arquivo com os
novos horários estará disponível no site do colégio, no Google Sites das turmas, na página Horários
Aulas/Meet, bem como no Classroom - na seção mural.
6.

ENCONTROS ONLINE (LIVES) - VIA GOOGLE MEET

O cronograma com os dias, horários e links de acesso está sendo disponibilizado no início de cada
semana no Google Sites, na página “Trabalhando em Casa”, dentro da subpágina Horário Aulas/Meets,
e no Classroom - no mural das salas.
●

Os encontros online (lives) com os professores têm os seguintes objetivos:
○

Proporcionar aos nossos alunos maior interação com os professores durante o período
de quarentena;

●

○

Acolher as crianças e manter a rotina do contato - os alunos se sentirão mais seguros e
motivados para realizar as tarefas e atividades propostas;

○

Aproximar ao máximo a experiência de sala de aula no ambiente digital;

○

Favorecer a interação entre os alunos;

○

Espaço em que o professor faça perguntas em relação aos conteúdos que estão sendo
abordados, abra espaço para questionamentos dos alunos, espaços para que tirem
dúvidas e/ou mencionem dificuldades.

○

Cada professor conduzirá as lives de acordo com o seu planejamento.

Encontros Online (Lives) com professores especialistas
Os professores especialistas têm um cronograma de encontros online (lives) diferente, ou seja,
nem todos terão encontros com os alunos semanalmente. Na semana em que não há live,
conteúdos e atividades serão postados no site e no class do professor, a saber:
Turmas

EF-2 e EF-3

Disciplinas

Semanal

Inglês

X

Filosofia, Educação Física, Arte e Música
Inglês

EF-4 e EF-5

X
X

Filosofia , Música e Alemão
Educação Física e Arte

Quinzenal

X
X

Nas disciplinas de Arte e Educação Física, as lives acontecerão com as turmas juntas
respeitando o período em que os alunos estão matriculados.
●

Convivência digital e combinados durante os encontros online (lives)
Os professores disponibilizaram orientações sobre o uso do Google Meet, bem como
orientações referentes ao uso da ferramenta. Os alunos estão sendo constantemente orientados
a desligar o microfone enquanto o professor fala e utilizar o chat para solicitar a palavra e/ou
tecer comentários.
A importância de cuidarmos de nossas relações virtuais tem sido tema de orientação aos grupos.
Assim como trabalhamos a convivência no meio físico, quando estamos na escola, torna-se
relevante auxiliar as crianças para o exercício de conviver nos meios digitais de forma respeitosa
e equilibrada.
Apesar de todas as orientações, solicitamos aos responsáveis, principalmente dos alunos de
EF-2 e EF-3, que acompanhem as lives e nos ajudem a manter os combinados durante os
encontros virtuais com os professores.

Agradecemos o apoio e permanecemos à disposição.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

