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Japeri, 26 de fevereiro de 2020. 

Ref.:  METODOLOGIA ENSINO HIBRIDO 
 

         Olá alunos e responsáveis,  

        Uma etapa foi vencida, aulas voltaram com segurança e o medo amenizado. Agora é o 

momento de consolidarmos o plano do caminho para o aprendizado, definindo 

responsabilidades para o sucesso do projeto pedagógico. Esse ano promete ser promissor, 

aprendemos muito com os desafios; lidar com a calma, a perseverança e a resiliência, nos 

ajudou compreender o processo a seguir e o que cada envolvido, deve assumir como 

responsabilidade do aprendizado.  

Leia com atenção todo o procedimento descrito abaixo, caso de dúvidas, não hesite em 

nos procurar. 
 

➢ A partir de segunda-feira, 01/03, iremos colocar o link da aula online ao vivo na plataforma 

SAE +C Mhund. Será o momento do aluno que estiver em casa, acompanhar a 

palestra/explicações do(a) professor(a) que está em sala de aula.  

➢ Não há interação entre casa e professor, o aluno deve anotar suas dúvidas e/ou enviar pelo 

chat da plataforma. Os horários das gravações irão seguir o calendário de aula.  
 

 

 

 

HORÁRIOS 
7º ANO 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

7h50 min  
ED. FÍSICA 
(Verônica) 

PORTUGUÊS 

(Maria Lúcia) 
ARTES 
(Bruno) 

INGLÊS 
(Jackeline) 

GEOGRAFIA 
(Carla) 

10 h 
CIÊNCIAS 

(Tereza) 
MATEMÁTICA 

(Darlan) 

MATEMÁTICA 

(Darlan) 
HISTÓRIA 
(Aloísio) 

PORTUGUÊS 
(Maria Lúcia) 

HORÁRIOS 
8º ANO 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

8h 
MATEMÁTICA 

(Tábata) 
ARTES 
(Bruno) 

PORTUGUÊS 

(Andreza) 

CIÊNCIAS 

(Tereza) 
INGLÊS 

(Jackeline) 

10h10min 
PORTUGUÊS 

(Andreza) 

HISTÓRIA 

(Aloísio) 

GEOGRAFIA 
(Carla) 

ED. FÍSICA 
(Anderson) 

MATEMÁTICA 
(Tábata) 

HORÁRIOS 
9º ANO 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

8h 20min 
INGLÊS 

(Jackeline) 
PORTUGUÊS 

(Andreza) 
MATEMÁTICA 

(Érika) 
ARTES 
(Bruno) 

CIÊNCIAS 
(Fernanda) 

10h 30min 
MATEMÁTICA 

(Érika) 
EDUC. FÍSICA 

(Anderson) 
HISTÓRIA 
(Aloísio) 

GEOGRAFIA 
(Carla) 

PORTUGUÊS 
(Ivan) 



IMPORTANTE:  

   Aos alunos que precisam acompanhar as aulas somente remotamente ou que estejam com 

dificuldades, será estabelecido horário extra na plataforma zoom, na qual o professor 

consegue fazer interação com o aluno. O link será enviado para o privado do responsável ou 

aluno. Primordial que o responsável procure a coordenação para definir o aparelho e estar 

ciente do horário.  

FIQUE LIGADO! 

 

 

Plataforma Sae+C Mundh  

 

Local que encontra o conteúdo programático que está sendo trabalhado. 

Com orientações das atividades do livro, como também, vídeos aulas para 

auxiliar. O professor também envia as tarefas de caderno e visualiza sua 

presença.  

Deve ser acessada todos os dias. 
 

       Atenciosamente,  

 

Coordenação Pedagógica.   


