
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2020.
De: Direção do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia
Para: Pais e Responsáveis, Alunos e Educadores
Assunto:  Regulamentação do Processo Escolar em Ensino a Distância (EAD)
Novas orientações para os próximos dias. GOOGLE MEET

“Potencializando a educação que vem do coração” 

Circular 06/2020

Prezados Alunos, Pais e/ou Responsáveis e Educadores,

Conforme comunicados anteriores, a Equipe Pedagógica do Colégio vem avançando no
desenvolvimento  das  atividades  escolares  não  presenciais,  enviando  materiais  e  suporte
pedagógico pelo aplicativo Escola em Movimento.

Daremos início às aulas online a partir do dia 20/04 (2ª feira) de acordo com o horário
de cada turma.

Inicialmente os alunos do Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II, terão 1(uma)
aula online por dia e os alunos do Ensino Médio terão 2 (duas) aulas online por dia . Os demais
tempos de aulas continuarão sendo realizados conforme já estamos fazendo.

Para  isso,  fiquem  atentos  e  acompanhem  diariamente  os  conteúdos  enviados  pelo
aplicativo Escola em Movimento.

   Sobre a aula online:

 Utilizaremos o GOOGLE MEET;

 Será necessário baixar o App Google Meet no seu celular ou acessar no computador;

 O convite de acesso à aula será enviado na véspera pelo App Escola em Movimento. Você
precisará desse link para entrar na aula;

 Fiquem atentos aos horários que serão enviados e garanta a sua presença nas aulas! 

 Sabemos  que  poderão  ocorrer  dificuldades  e  imprevistos,  mas  apostamos  que  essa
experiência  será  muito  valiosa  para  todos  nós.  Sendo  assim,  vamos  juntos!  E  vamos
gradativamente incorporando novas regras e disciplina para que as aulas pelo Google Meet
aconteçam e sejam ampliadas dentro do nosso horário escolar;

   
    ORIENTAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS:

 Acesse  o  Google  Meet  poucos  minutos antes  da  aula  começar.  Atenção  ao  horário
agendado!

 Se possível, use fone de ouvido;

 Vamos exercitar o diálogo e cooperação entre os colegas e o(a) professor(a)?  Para isso, o



microfone e a câmera desligados facilitarão a comunicação,  a melhor conexão além de
evitar a transmissão dos sons particulares da sua casa;

 A aula online é uma nova prática para todos. Os professores e alunos estarão conectados em
aula com compromisso e responsabilidade. Estejam presentes e envolvidos;

 Como em todas aulas presenciais os  “nossos combinados” nortearão e facilitarão a aula.
Fiquem ligados e cooperem com os seus professores!

 Defina um ambiente para o seu estudo, tendo por perto o seu material. Desligue a TV e deixe
o seu celular no modo silencioso. Mantenha a sua garrafinha de água por perto.   Posicione-se
de preferência tendo uma parede atrás de você (isso facilitará);

 Você não precisará usar uniforme, mas atenção ao cuidado na escolha do figurino, pois
estaremos em aula, mesmo sendo virtual;

 Fará  parte  dos “combinados” com  o(a)  professor(a)  os  momentos  para  habilitar  ou
desabilitar tanto a câmera quanto o microfone, bem como realizar e corrigir tarefas e fazer
perguntas no chat. No início, pode parecer complicado, mas logo estaremos todos craques!

 Problemas  na  logística  da  sua  casa,  como  falta  de  luz  ou  perda  de  conexão  poderão
acontecer.  Não  se  preocupem!  Faremos o  conteúdo  da  aula  ou  a  gravação  da  mesma
chegar até você pelo App Escola em Movimento. Pedimos aos Pais e/ou Responsáveis para
justificarem à Coordenação a dificuldade apresentada caso o aluno não consiga acessar a
aula;

 Aos Pais e/ou Responsáveis: O momento das aulas será destinado aos alunos. Sabemos
que o apoio e o acompanhamento de vocês têm sido essencial nesta cultura digital e de
aprendizagem que estamos vivenciando. Pedimos que em caso de observação ou de dúvida,
por favor não interfiram durante as aulas, mas utilizem o canal de comunicação pelo app
Escola em Movimento ou pelo celular institucional da Coordenação.

Sigamos firmes e unidos com empatia e esperança de dias melhores.

Que Santa Madre Josefa Rossello, fundadora do Instituto das Filhas de Nossa Senhora da
Misericórdia, nos encoraje e proteja.

#somostodosmisericordia

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2020

Atenciosamente

Equipe Diretiva


