
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2020.
De: Direção do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia
Para: Pais e Responsáveis, Alunos e Educadores
Assunto:   Planejamento EAD

“Potencializando a educação que vem do coração” 

Algumas orientações para darmos continuidade ao Planejamento EAD:

⮚ Dia 15.05 (sexta–feira) será o fechamento do 1° bimestre. As notas deverão ser lançadas

no sistema até o dia 14.05 (quinta-feira).

⮚ Importante durante as aulas online, estar com a lista de presença dos alunos para que

todos possam participar ativamente dos pedidos feitos por cada professor e também para

que ao final da aula, vocês possam sinalizar para a coordenação a ausência dos alunos e

assim a escola fará o devido contato para verificar o que está acontecendo.

⮚ Para fechamento deste bimestre, aproveitaremos a nota das avaliações parciais e também

será importante a elaboração de uma nova atividade com o valor de 6.0 pontos e mais

outras  4 atividades ou 2 atividades para compor a nota 10.0. Esta atividade com peso 6.0

poderá ser feita através do formulário google ou outra atividade do livro ou até mesmo

folha de exercícios. Faz-se necessário dar um prazo e solicitar à família que encaminhe a

atividade através do app da Escola em Movimento. 

⮚ Vale ressaltar que na semana de atividades avaliatórias, não serão encaminhadas outras

tarefas para os alunos. As mesmas deverão ser feitas somente no momento das aulas

online. Caso algum aluno não tenha realizado as avaliações parciais, será necessário que

ele realize então 2 atividades  avaliatórias.

⮚ As atividades planejadas para as semanas, serão encaminhadas todas na segunda, para

que assim os responsáveis  possam se organizar da melhor forma quanto à impressão.

Não  esqueçam  que  todos  os  arquivos  devem  conter  a  data  e  no  corpo  do  email,  é

importante descrever o planejamento do material enviado.

⮚ Para as duas primeiras semanas de planejamento, o prazo de entrega do Plano de Ação

será até dia 08.05 (sexta-feira) e deverá contemplar as semanas de 04.05 à 08.05 e 11.05

à 15.05.

Atenciosamente, 
Equipe Diretiva


