Da Direção Pedagógica.
Aos responsáveis pelos estudantes do 6º ano do EF ao 3º ano do EM

Salvador, 26 de março de 2020.
Prezada Família,
Diante da realidade desafiadora que vivenciamos, devido à pandemia do COVID-19 e
ao isolamento social que se faz necessário nesse momento, a equipe diretiva, pedagógica e
docente do nosso colégio tem trabalhado constantemente para reorganizar as atividades
escolares e dar continuidade ao nosso Projeto Pedagógico, por meio de plataformas
digitais.
Enviamos circulares anteriores para as famílias, disponibilizamos aulas
extracurriculares de Robótica para o 6º e 7º anos e divulgamos formas de prevenção e
cuidado em relação ao CORONAVIRUS. Acompanhem essas e outras informações através do
nosso site : www.colegiogregormendel.com.br.
Enviaremos na sexta-feira, dia 27/03 mais algumas atividades pelo portal e apresentamos, a
seguir, outras medidas adotadas que começarão a vigorar a partir de segunda-feira
(30/03/2020).
1. Novo horário de aulas
Disponibilizaremos um novo horário para cada série. As aulas ou atividades propostas pelos
professores seguirão a programação desse horário e avançarão de acordo com essa
programação.
2. Rotina Escolar Diária
Os estudantes devem manter uma rotina diária de estudos de 4h para o EF e 5h para o EM.
A realização das atividades é de extrema importância e a sua concretização deverá ser
comprovada pelo estudante, conforme orientação dada pelo professor. Assim sendo, a
participação efetiva das famílias é muito importante nesse processo.
3. Modalidades de aulas
Nas semanas de 30/03 a 03/04 e de 06 a 10/04, nossas atividades terão, prioritariamente,
caráter de revisão dos assuntos trabalhados em sala de aula. Exceto para os estudantes do
3º ano que já terão aulas virtuais com conteúdos sequenciados de acordo com a orientação
de cada professor/a.

Nas semanas seguintes, começaremos apresentando, progressivamente, novos objetos de
conhecimento, com atividades orientadas para favorecer a aprendizagem.
Os professores poderão propor: listas de exercícios; orientações de estudo em sua
disciplina; chats para esclarecimento de dúvidas; aulas on-line; slides.
Outras possibilidades também poderão ser propostas por cada docente, isso vai depender
da faixa etária do estudante, da metodologia selecionada pelo/a professor/a e do objetivo
proposto para cada aula.
4. Tarefas
É preciso que as atividades sejam realizadas na ordem disponibilizada, para atender à
sequência didática planejada pelos/as professores/as. Nas primeiras semanas, as tarefas
serão disponibilizadas pelo nosso site e posteriormente nas salas virtuais que estão sendo
criadas para cada série e pela plataforma Google Classroom.
5. Utilização da plataforma digital Google Classroom.
Os estudantes participarão também de uma sala de aula virtual. O acesso dos nossos alunos
ao Classroom será fornecido posteriormente, com as devidas informações para o acesso.
6. Simulados ENEM (Evolucional)
Os estudantes do 9º ao 3º ano terão acesso a um simulado extra, online, para cada série, no
período de 31/03 a 01/05, com quantidade de itens adequada à escolaridade do estudante.
Estas atividades são similares às avaliações oficiais do ENEM, tanto em relação à precisão
dos resultados quanto pela experiência proporcionada. Os estudantes do E.M. terão
acesso aos simulados de sua série e também das séries anteriores. Informações mais
detalhadas serão divulgadas, posteriormente, em nosso site.
7. Plataforma digital da Oxford University Press.
Serão disponibilizados EBOOKS DO METRO e DO ACCELERATE e outros conteúdos de
acordo com a orientação das professoras durante as aulas de Inglês.
A equipe técnica acompanhará todas as atividades EAD e estará sempre à disposição de
todos/as, nos meios de comunicação divulgados no manual de orientações do estudante e
da família. Desde já, agradecemos pela parceria, nesse momento de grandes aprendizagens
para todos.
Atenciosamente,
Márcia Lacerda
Diretora Pedagógica

