
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA

“Potencializando a educação que vem do coração!”

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2020.   

Circular 09/2020

Assunto: Aumento da carga-horária das aulas online 

Prezados Alunos, Pais e/ou Responsáveis e Educadores,

Estamos finalizando o Primeiro Bimestre deste ano letivo. Agradecemos a
todos  pelo  desenvolvimento  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem  e,
consequentemente,  pelo  empenho  no  processo  avaliativo  conduzido  até  aqui,
dentro da perspectiva de Ensino a Distância, imposto pelo afastamento social que
vivenciamos desde a suspensão das aulas, no dia 13 de março de 2020. 

Reconhecemos os esforços dos alunos e suas famílias para a manutenção
desta nova rotina de estudos e para o cumprimento dos prazos. Estamos abertos
à  administração  das  dificuldades  e  necessidades  particulares  dos  alunos.  Em
breve, faremos a divulgação dos resultados obtidos.

Temos como objetivo favorecer ao máximo o aproveitamento pedagógico
através de uma maior assimilação possível dos conteúdos e visando a interação
entre os alunos e seus professores.  No diálogo com os educadores, alunos e
famílias,  percebemos  as  múltiplas  realidades  de  adaptação  da  nova  rotina  e
buscamos rumos cada vez mais eficazes para a realização do nosso trabalho
escolar, hoje.

Sendo assim, redimensionaremos a dinâmica das aulas online para uma
maior conexão com as turmas, mantendo o compromisso profissional institucional
oriundo da nossa Proposta Pedagógica.

A  partir  da  semana  que  vem,  dia  18  de  maio,  iniciaremos o  seguinte
cronograma de aulas:

Para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio: quatro (4) tempos de 50
minutos  de  aula  diária  e  implantação  de  novas  salas  através  do  Google
Classroom. Enviaremos, oportunamente, as informações sobre o Classroom.

Para o  Ensino Fundamental  I  (1º  ao 5º ano):   dois (2) tempos de 50
minutos de aula diária e mais um (1) tempo de 50 minutos de monitoria (plantão
de dúvidas e orientações aos alunos e pais que desejarem).

Para a Educação Infantil: permanecerão os encontros de conexão online
e o envio de sugestões de atividades pedagógicas e orientações para as famílias.

Para  todos  os  alunos  do  Colégio,  em  breve  enviaremos  um  e-mail
institucional para os responsáveis dos alunos, ou seja, cada aluno receberá sua
conta no Gmail  REDUCAR para o uso exclusivo escolar,  o que proporcionará
mais segurança e facilidade de acesso às aulas online.



Observações Importantes:

A  distribuição  das  aulas  é  orientada  conforme  a  matriz  curricular,  as
disciplinas  existentes  e  a  composição  adaptada  e  pertinente  para  atender  a
demanda  da  faixa  etária  dos  alunos  e  do  processo  escolar  de  ensino  e
aprendizagem, direcionado e planejado em cada área do conhecimento.

Aos nossos queridos alunos solicitamos que continuem participando das
aulas online! A intenção é continuarmos mediando a produção de vocês durante o
próprio  horário  das  aulas,  esclarecendo  as  dúvidas,  favorecendo  leituras,  a
realização de tarefas e a utilização do material didático. Está sendo muito bom
mantermos a nossa interação e a rotina das aulas! Continuemos nos cuidando,
cuidando uns dos outros e zelando pelos estudos diários. 

Conforme havíamos mencionado na Circular nº 6, nós já esperávamos ficar
craques, mais seguros e mais disciplinados na participação e no entendimento
das aulas  online  no espaço da sala de  aula virtual,  com as suas respectivas
regras. O espírito de colaboração e interesse de vocês faz referência ao nome do
nosso  Colégio  e  encoraja  os  professores  na dedicação e  busca  de melhores
práticas pedagógicas. Ser Misericórdia é a nossa missão!

Reconhecemos  o  grande  apoio,  incentivo  e  respeito  das  famílias,  que
mantêm o diálogo e feedback com o Colégio, o suporte e o acompanhamento aos
seus filhos, mesmo com todas as adversidades e imprevisibilidades decorrentes
da  conexão  tecnológica  e  da  sobrecarga  de  preocupações  e  trabalhos
domiciliares.

O Ministério da Educação editou a Portaria Nº 473, no dia 12 de maio de
2020,  prorrogando por  mais trinta  dias,  o  prazo previsto  no  §1º  do art.  1º  da
Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, que autoriza, em caráter excepcional, a
substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem
meios e tecnologias de informação e comunicação.

Desta  maneira,  permaneceremos  distantes  fisicamente  aguardando  as
orientações dos órgãos competentes e, por enquanto, sem prazo estipulado para
o  retorno  às  aulas  presenciais.  Continuamos  atentos  quanto  aos
encaminhamentos pedagógicos atuais e quanto ao planejamento futuro.

Agradecemos a participação dos que puderam prestigiar a nossa Live em
homenagem ao aniversário do Colégio e às Mães! Foi bom demais!

Nossa saudação a todos, especialmente às Mães, que a exemplo de Maria,
a Mãe de Jesus, se preocupam em acolher e educar seus filhos “na” e “para” a
misericórdia. Desejamos saúde, alegria e paz em seus lares.

E neste mês de maio,  dedicado às mamães e a Maria,  realizaremos a
récita de um terço e celebraremos uma Missa. Divulgaremos em breve no app
Escola em Movimento, no Site, no Facebook e Instagram do Colégio.

Continuemos na fé do ‘Deus conosco’, porque “a fé não costuma falhar!” 

Boa Jornada para todos nós!

Atenciosamente,

Equipe Diretiva


