
 

 

 

        Prezados alunos e familiares, 

       Em virtude do cenário em nosso país, a nossa escola mantém-se alinhada aos valores de cuidado e formação 

integral, dando continuidade aos estudos e cumprindo o protocolo de prevenção da doença. Desde o início do 

afastamento social, estamos investindo e promovendo melhorias para adequar o ensino, conseguindo atender ao 

maior número possível de famílias.  

      Apresentamos nesse informativo algumas ações que daremos início no 2º.  Bimestre, como também, demonstrar 

aquelas que estão sendo utilizadas e seguiremos em continuidade. 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 http://portal.mec.gov.br/busca-geral/12-noticias/acoes-programas-e-projetos-637152388/87161-conselho-

nacional-de-educacao-esclarece-principais-duvidas-sobre-o-ensino-no-pais-durante-pandemia-do-coronavirus 

   1) As escolas das redes pública e privada de educação básica podem continuar com aulas e atividades a 

distância? Quem autoriza? 

Sim.  A legislação brasileira [Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional] admite que os sistemas de ensino 

estaduais e municipais, coordenados pelas secretarias de Educação e pelos conselhos estaduais e municipais de 

Educação, podem, em situações emergenciais, autorizar a realização de atividades a distância.  

   2) As atividades a distância podem ser aproveitadas no ano letivo? 

Sim. Essas atividades não presenciais podem ser organizadas oficialmente e validadas como conteúdo acadêmico 

aplicado. Ou seja, podem ser aproveitadas dentro das horas de efetivo trabalho escolar. Para isso, é preciso uma 

autorização da autoridade educacional do estado ou do município. Para adotar essa modalidade, as redes de ensino 

ou escolas precisam adequar metodologia de ensino aos recursos tecnológicos necessários. 

                                                                             

            

 

Em entendimento que o estudo nesse novo ambiente traz novos desafios, com isso, exige maior desempenho da 

parte do aluno, em disciplinas que a prática e reflexão precisam, um pouco mais, do papel presencial do professor. 

Definimos que as disciplinas de EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTES, não estarão mais na grade de aulas no 2º. Bimestre, 

para o Ensino Fundamental II, e as disciplinas de SOCIOLOGIA E FILOSOFIA, somente estarão na grade de aulas do 

3º. ano do Ensino Médio, em modelo de resolução de questões para o ENEM. Definiremos a compensação da carga 

horária dessas disciplinas, quando voltarmos às aulas presenciais com novas orientações do Conselho estadual de 

Educação. 

 

FIQUE LIGADO, NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E AVALIAÇÃO QUE USAREMOS:    

 

ATUAÇÃO NO 2º. BIMESTRE 

http://portal.mec.gov.br/busca-geral/12-noticias/acoes-programas-e-projetos-637152388/87161-conselho-nacional-de-educacao-esclarece-principais-duvidas-sobre-o-ensino-no-pais-durante-pandemia-do-coronavirus
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/12-noticias/acoes-programas-e-projetos-637152388/87161-conselho-nacional-de-educacao-esclarece-principais-duvidas-sobre-o-ensino-no-pais-durante-pandemia-do-coronavirus


 
                  
 
 
 
 
 SAE +C MHUND 
 
Plataforma SAE +C Mhund , sistema 

de informática já implantado em 
nossa escola e que possibilita 

vincular o planejamento das aulas 
com o sistema de avaliação escolar. 

 
 

 
    
 

 
 

1.  POSSIBILIDADE DE  VERIFICAÇÃO DO APRENDIZADO, 
TESTE DE CONHECIMENTO. 
 

2. AVALIAÇÃO . 
 

3. PRESENÇA AO ACESSAR A PLATAFORMA. 
 

 
 
          APLICATIVO ZOOM 
 
 

 
    Possibilita uma interação em tempo real, simulando uma sala de aula. 
Está sendo um excelente recurso para o tira-dúvidas. 

 
  SALA VIRTUAL E AULAS ON-LINE 
                DOM BOSCO 
 
Os professores irão usar nos roteiros de 

aula da plataforma EAD. Mas 
independente de indicação, você deve 

acessar e usufruir das diversas 
possibilidades de estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CADASTRE-SE  NO DOM BOSCO 
 

 
SUA SENHA :  
 

          
         GRUPO WHATSAPP   
         SITE E REDES SOCIAIS 

 

 Contato direto com professores e escola. 

 Atualização diária com as  informações do ensino EAD e 
orientações educativas ao período do pandemia. 

 

 

     Compreendemos que esse afastamento social pegou todos de surpresa, algumas famílias não estão preparadas 

com computador em casa, e assim, precisam usar o telefone, o que dificulta um pouco o caminho do acesso às 

ferramentas. Com calma e perseverança, esse obstáculo também está sendo vencido. 

    Entendemos que nos cabe fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para colaborar com toda a comunidade 

educativa, oferecendo informações por meio de canais adequados de comunicação.  

 

 


