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Prezados pais e responsáveis,
Considerando a continuidade do período de isolamento social, temos trabalhado, diariamente,
visando a aprimorar as propostas pedagógicas de estudo em casa. A equipe toda tem se
empenhado para adequar as aulas e aprimorar estratégias para o ensino a distância. Muitos
aspectos foram readequados considerando as demandas familiares, bem como o desempenho
e as necessidades de nossos alunos. Dessa forma, ao longo desses meses, conseguimos
encontrar soluções possíveis e viáveis diante desse novo cenário.
Muitos recursos tornaram-se habituais nas nossas práticas pedagógicas:
●

O Google Meet passou a ser o meio utilizado para as aulas virtuais;

●

O Hangouts e o Gmail tornaram-se o caminho para contato e comunicação com
professores e equipe pedagógica, fora do ambiente de aula;

●

O Google Sites e Classroom - configuram ferramentas utilizadas para postagem de
atividades, tarefas, vídeos, textos e apresentações e continuam sendo um dos
principais recursos para a sala de aula, também em ambiente virtual;

●

Ferramentas Google, software e aplicativos passaram a fazer parte da rotina de
aulas em ambiente virtual.

Todos os planejamentos foram revistos e adaptados para que as aulas e as atividades fossem
adequadas a cada faixa etária e de acordo com as habilidades elencadas na BNCC (Base
Nacional Comum Curricular). As competências específicas, em cada ano, seguem norteando o
trabalho das equipes, que buscam, a cada semana, reorganizar seu planejamento de modo
que possibilitem aos alunos um aprendizado efetivo e de qualidade.
Diante da continuidade do período de isolamento social, a partir da terça-feira, 08 de setembro,
alguns ajustes serão feitos tendo em vista a preparação para a possível volta ao presencial em
outubro, em sistema de rodízio. A saber:

EDUCAÇÃO INFANTIL
As ações na Educação Infantil visam ao fortalecimento da integração dos professores com as
famílias, tendo como foco o desenvolvimento de interações e vivências que promovam ações
de fortalecimento dos vínculos, afetos e relações, além da proteção e cuidados com as
crianças.
As experiências que a criança tem na Ed. Infantil não resultam apenas no que consideramos
tradicionalmente como conhecimento. Por isso, é preciso defender o direito da criança ser
criança. Isso significa que, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a criança
aprende pela brincadeira, na interação com seus pares, com o adulto, com os materiais e
ambientes. Cabe a nós, educadores e pais, tornarmos intencional aquilo que pode surgir da
própria criança, sempre organizando o ambiente, os espaços e os materiais, facilitando e
orientando a aprendizagem.

As habilidades e competências previstas na BNCC serão norteadoras para reestruturação do
currículo, seja nas aulas remotas ou presenciais.

Turmas EF-1 (1° ano)
Encontros on-line:
●

Professoras polivalentes
○

●

Professora de Inglês
○

●

Para melhor aproveitamento da turma e interação com a professora, o encontro
on-line oferecido pela profª Camila será reorganizado. A turma será dividida em
dois grupos: grupo 1 e grupo 2. O conteúdo que será trabalhado no encontro
on-line também estará disponível na postagem do dia. Os encontros serão
oferecidos às terças e quintas-feiras.

Professores especialistas
○

●

O horário das aulas do 1º ano foi reorganizado e os alunos passarão a ter dois
dias de encontros on-line, em pequenos grupos. A professora irá ministrar o
conteúdo previsto para a aula do dia: Língua Portuguesa (segunda-feira) e
Matemática (quarta-feira).

Os encontros serão coletivos e ocorrerão às sextas-feiras.

Plantão - professoras substitutas
○

Serão oferecidos horários para encontros, em pequenos grupos, às quintas e
sextas-feiras. As professoras substitutas darão um suporte na atividade postada
no dia. Para que o aluno possa participar, a família deverá comunicar a
professora polivalente, por meio do email ou hangouts.

A nova organização dos horários e divisão dos grupos ficarão disponíveis no Google Sites das
turmas.

Turmas de EF-2 a EF-5 (2° ao 5° ano)
●

Ampliação dos encontros com polivalentes
○

●

●

No início de agosto, tivemos a ampliação no tempo dos encontros, coletivos e
em pequenos grupos, com as professoras polivalentes das turmas.

Aulas de Inglês
○

Os encontros on-line da disciplina de Inglês serão ampliados de acordo com a
seguinte organização: 1 meet coletivo com duração de 1 hora; 1 encontro de 1
aula em pequenos grupos, com as turmas divididas na metade, e 1 postagem de
atividade semanal.

○

A nova organização de horários e a divisão das turmas de Inglês serão
disponibilizadas nos sites das turmas e no class de EF-4/EF-5, a partir da
sexta-feira, 4 de setembro.

Clube Joca

○

●

Ampliando as ações com o Jornal Joca, os alunos de EF-4/EF-5 serão
convidados a participar semanalmente do Clube Joca, sob a mediação de nossa
equipe pedagógica. O Clube Joca tem como principal objetivo discutir com os
alunos as notícias do Brasil e do Mundo.

Apoio Pedagógico
○

Diante das necessidades individuais de cada criança, as professoras
polivalentes continuam agendando encontros digitais para o encaminhamento de
dúvidas e retomada dos conteúdos trabalhados. Reforçamos que a equipe
está disponível para atendimento via hangouts e e-mail.

○

No site das turmas, encontram-se disponíveis os contatos dos professores e
seus horários de plantão para atendimento às famílias.

Para melhorar o acesso das famílias e dos alunos às atividades pedagógicas virtuais,
solicitamos que utilizem a conta de e-mail Google disponibilizada pelo Colégio para assistir às
aulas on-line. Caso não tenha recebido, favor enviar e-mail para colegio@riobranco.org.br.
Ressaltamos que, neste momento, a equipe toda está empenhada na organização do Plano de
Retorno às aulas presenciais, considerando as questões do protocolo relacionado à
Biossegurança, ao Plano Pedagógico, ao modelo das aulas em sistema de rodízio e a toda
infraestrutura necessária. Estamos envolvidos e muito atentos a cada detalhe para que o
retorno dos nossos alunos, quando liberado pelas autoridades, seja tranquilo e mantenha a
excelência do trabalho do Colégio Rio Branco. Todas essas informações serão, previamente,
apresentadas à comunidade escolar.
Estamos à disposição para qualquer necessidade.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
Educação Infantil e Ensino Fundamental I

