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      Desejamos que todos estejam bem, com saúde, nesse momento difícil. No mês de março,
começamos a  vivenciar  uma   pandemia  de COVID-19 que obrigou a mudança de rotina em 
todo o mundo, afetando assim também a nossa escola.

 	     Nesse cenário de incertezas, os governos suspenderam as aulas presenciais por meio dos
decretos.  Dessa  forma,  nossa   escola    que    sempre   foi   palco  de encontro, acolhimento,
amizades e abraços, teve que ser fechada para o bem – estar e saúde de todos.

       Desde  então  em virtude do isolamento social, uma série de medidas foram tomadas para
que   nossos   alunos    tivessem   o   melhor  ensino. Trabalhamos intensamente para continuar 
levando uma educação de excelência a nossos alunos.

       Nossos  professores, coordenadores  e diretora trabalharam a pleno vapor se reinventando
pesquisando   e   aprendendo novas  tecnologias  criando atividades, selecionando exercícios,
gravando   vídeos   de  resoluções  ou até mesmo enviando vídeos com mensagens de carinho,
uma   vez  que, como sabemos, a relação de confiança e conexão entre professores e seus 
alunos   é   um  dos  bens mais preciosos em nossa escola e foi a premissa que norteou todas
as nossas escolhas.
              

      

      É  por  isso  que,  nesse momento, no nosso plano de retomada às aulas presenciais vamos
nos  unir  e  com  empatia para seguir em frente, com a certeza que fizemos um ótimo trabalho
juntos e que muitas novas histórias serão escritas.

      Desde  maio,  desenvolvemos   juntos   com   especialistas um protocolo de biossegurança 
para   retorno   às  aulas presenciais, cujo objetivo é que ocorra da forma mais segura possível.
      Estamos  adequando  nossas  instalações para o chamado “novo normal”, com sanitização 
em todo  o  prédio  e  com  uma   série  de medidas que serão necessárias para trazer o que há 
de melhor em proteção aos nossos alunos, funcionários e comunidade escolar.
            

Juntos sempre somos mais fortes!
 Sem desistir dos nossos sonhos, das nossas lutas, das nossas vitorias.

Afinal, seus filhos são a nossa família.

Prezados pais e responsáveis 
Queridos(as) alunos(as)

JUNTOS
FORTESmais 

 QUANDO CAMINHAMOS 

Somos 
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Linha do tempo Ensino 
não presencial 

       Período   de   atividades de leitura  e  revisão dos conteúdos ministrados antes das
suspensão   das   aulas.  Sugestão   de  livros, sites  educativos, jogos e  filmes. Nesse
período,  toda  a  equipe  pedagógica  mobilizou-se em busca de um método de ensino
para atender a todos os segmentos durante a suspensão de aulas devido o isolamento.

1ºFase
17 à 31 de Março

       Introdução de vídeoaulas e aulas on-line, utilizando recursos digitais variados:
Instagram, Zoom, Hangouts, para promover a experimentação e percepção da melhor
alternativa para aprendizagem remota, concluímos a semana com 70 aulas.

2ºFase
23 à 27 de Março

         Introdução às aulas on-line com horário fixo do 9º ano a 3ª série EM e com horário
reduzido do 3º ano ao 8º ano EF. A escolha do modelo de aulas síncronas via Zoom,
buscando a interação professor aluno, cientes de que ensinar não é um processo
transacional mas relacional.
            
           Por meio das lives, estreitamos os laços e celebramos.
           Para os alunos do 6º a 3ª serie do EM houve a disponibilização das vídeosaulas
 na plataforma Pearson.

3ºFase
Maio

        Implementação do Khan Academy, Mentes do amanhã e Oficinas de Redação. 

4ºFase
Maio
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  Ampliação dos horários de aulas on-line do 3º ano ao 8º ano EF.
    
     Implementação  da  grade  horária com interação ao vivo entre professores de cada
turma  e  seus  alunos  por  meio  de  aulas síncronas, resolução de dúvidas por chat e 
continuidade do envio dos roteiros semanais. Exploramos aplicativos para tonarmos as
aulas mais atrativas e lúdicas.
   
      Retomamos os Simulados Nacionais e ENEM para nossos alunos do ensino médio 
no modo on-line.

5ºFase
Maio

       Disponibilizamos  Avaliações   Nacionais   no   formato   online  para os alunos do
 4º ao 2ª série EM.

6ºFase
Julho

Disponibilizamos a gravação das aulas on-line na plataforma Conexia Lex.

7ºFase
Agosto

Ações para minimizar 
as dificuldades de acesso 

Orientações e informes às família, através do site da escola, agenda EDU e grupos de
WhatsApp criados em cada sala;

Reuniões realizadas por turmas em cada seguimento de ensino, via Zoom no período
de 13 à 19/05;

Tutoriais para acesso aos recursos tecnológicos; 

Vídeo chamadas para alunos com dificuldades de acesso à plataforma;

R euniões e ligações para os alunos com necessidades especiais e/ou dificuldades;

C ontato direto para orientações quanto ao acesso e possíveis problemas (falta de energia,
conexão, link, etc);

R egistro e ligações para alunos faltosos;

A tividades pontuais com a psicóloga educacional-Luciana Lago. 
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Diferenciais Ensino não presencial

      Desde  o  momento  da  paralisação   das  aulas presenciais, buscamos novos métodos,
tecnologias e  não  medimos  esforços  para  entregar aos nossos alunos uma educação de
excelência, sempre observando  as  diversas características e necessidades especificas que
os segmentos e as turmas possuem.

      Vivemos  uma  nova  realidade,  mas  o  desenvolvimento e a transformação dos nossos
 alunos  para  serem  protagonistas  é  uma  busca constante. Por isso, durante o período da
quarentena,   nos    reinventamos   e    seguimos   com  o  ensino não presencial completo e
diferenciado.

Ensino Fundamental Anos Iniciais
Aulas  Dinâmicas Clube de Leitura

Conhecimentos específicos das

disciplinas

Atividades sobre sentimentos

e emoções Amigavelmente

Interação e aprendizagem

programa bilíngüe 
Estimulo ao raciocínio-

financeiramente 

Aulas de artes

Avaliações Nacionais

online 

Ensino Fundamental Anos Finais
Aulas ao vivo e gravadas Avaliações Nacionais online

Atividades socioemocionais

Amigávelmente
Monitoria especifica

Língua portuguesa e 

matemática direcionadas Khan Academy 

Financeiramente e 

Tecnologicamente

Clube de Leitura 

Atividades interativas 

de matemática 

Lives 

Ensino Médio
Aulas online Oficinas de Redação

Vídeoaulas portal

Pearson

Simulados

online

Plano de estudos

plataforma AZ 
Revisão de

conteúdos 
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“Estamos todos convidados pela história a entrar no caminho da inclusão,
 o que significa não excluir nada, incluir tudo, de forma amorosa, 

consciente e crítica para que possamos construir uma experiência
 mais sadia para nós e nossos contemporâneos”.

(Cipriano Luckesi)

       Agora, faça uma reflexão: seria justo avaliar os alunos em ambiente virtual da mesma
forma que avaliamos presencialmente? Os alunos estavam e estão em uma nova rotina e
a equipe pedagógica ajustou também a forma de avaliar, dando condições para favorecer
a  escolha de estratégias didáticas que permitam ao professor provocar e engajar o aluno
na construção de conhecimento novos.

Avaliação no processo;

V alorizar o engajamento dos estudantes;

D iversidade nas formas: atividades escritas apresentações orais, 

trabalho em equipe, produções coletiva, produções artísticas, 

fórum de debates, chats, quizz;

A tividades avaliativas quinzenais e semanais; 

E nvio de atividades impressas, fotos, vídeo;

G oogle docs: edição e edição compartilhada

G oogle forms múltipla escolha;

Z oom, com sala privada;

M indmeister;

M étrica pela taxonomia de Bloom.

Medidas de Prevenção

        Estamos muito felizes que o dia de ter novamente nossos alunos dentro da  nossa
escola está chegando. Para que tudo ocorra de maneira  segura, precisaremos  manter
uma  rotina  de  cuidados  visando  à prevenção  e contaremos também com a ajuda de
vocês, responsáveis.

Estávamos contando os dias para o nosso reencontro!

Pilares Operacionais

Distanciamento físico      Monitoramento    Sanitização e higiene 

 sobre as avaliações
Mudando o olhar
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       São ações para garantirmos o distanciamento físico dentro da nossa escola e assim
mantermos  todos em segurança. A importância do distanciamento físico para o contexto
da  escola  é  minimizar a contaminação cruzada dos grupos, além do distanciamento de 
indivíduos do mesmo grupo, como aluno e professores. 

São inúmeros procedimentos e ações voltadas a esse objetivo.

Distanciamento físico

Limitação de quantidade de pessoas por ambiente:
O fluxo de pessoas pelos ambientes da escola será restringida,  de  acordo  com o espaço
físico disponível. Além disso, a capacidade de cada sala de aula será revistada de acordo
com metragem mais espaçadas para ocupação dos alunos.

H orário diferenciado para entrada, saída e intervalos.
Nesse  primeiro  momento, iremos trabalhar com horários diferenciados de entrada e saída
por segmento.  Respeite o horário de cada turma e evite atrasos para que possamos evitar
aglomerações .

E ntrada e saída do colégio: 
Não será permitido o responsável entrar no colégio. Pedimos que o responsável espere em
um local aberto fora da escola.

Cantina: 
Nesse primeiro momento, não haverá cantina. Solicitamos que tragam o lanche de casa e
não compartilhe com outros colegas.

Áreas comuns internas:
É  obrigatório  o  uso  de  garrafas  ou similares para beber água. Nesse primeiro momento,
solicitamos  que   os   alunos  tragam  a   sua   garrafa com agua de casa para evitar o uso
comunitário do bebedouro.

Os   banheiros  terão  sua  capacidade   limitada   aos  números de cabines existentes, não
poderão  ter  mais  pessoas   dentro   ou   fazendo fila. Por enquanto, não serão permitidos
grupos de estudo no ambiente escolar.

Sanitização e Higiene

      Estaremos  com  diversos procedimentos para garantir a sanitização e higiene de todo o 
ambiente escolar diariamente. Antes do retorno das aulas presenciais, realizaremos limpeza 
e desinfeção geral do todos os cômodos.

      A escola passará a contar com um protocolo de limpeza mais rigoroso, elaborado com
base em documento e recomendações conforme nosso Protocolo de Biossegurança.
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Uso constante de álcool em gel:
Serão disponibilizados álcool em gel nas salas de aula, entrada e áreas comuns da escola,
para higienização constante das mãos.

Uso de máscara- dentro de sala (alunos): 
No   Ensino   Fundamental   Anos   Iniciais  é   recomendável  o uso de máscaras, no Ensino
Fundamental  Anos  Finais  e  Ensino  Médio  o  uso  de  máscaras é  obrigatório (precisando
trocar  por  uma  nova   a   cada 3 horas)- solicitamos que tragam recipientes onde possam
colocar a máscara usada e que não tenha contato com outros objetos da mochila do aluno.

Uso de máscara – dentro de sala (professores):
Todos   os    nossos   colaboradores,  incluindo os professores dentro de sala e no ambiente da
escola, utilizarão máscaras durante todos os momentos.

Ventilação nas salas de aula:
Máxima  ventilação   natural   em   todos  os  ambientes da escola, mantendo portas e janelas
abertas- não usaremos o ar condicionado.

Não compartilhamento de objetos: 
Solicitamos que os alunos tragam de casa todo o material necessário. Neste momento, não
é recomendado o empréstimo de material.

Retorno as aulas presenciais

Monitoramento 
Realizaremos  o  acompanhamento  dos  nossos  alunos  e    funcionários para entendermos
como     nosso    protocolo   está  funcionando  em  termos  de disseminação do vírus e, dessa
forma, podemos intensificar a desinfecção do ambientes e realizar ações com mais 
assertividade.

Aferição de temperatura:
Para entrar no colégio, aferiremos a temperatura  dos alunos e   funcionários com termômetro
a laser (sem contato) se houver febre (temperatura 37,5 ºC), ou qualquer outro sintoma gripal,
a recomendação é que o aluno e/ou funcionário não fique no colégio e retorne para casa.

 Mapeamento das condições de saúde da comunidade escolar:
Nosso  time  de  professores  e  funcionários  receberá treinamentos devidos para reforçar as 
práticas listadas. Todas  as ações previstas serão devidamente sinalizadas  dentro do colégio
para garantir que tenhamos uma comunicação alinhada e reforçada em todos os momentos.

        No processo de organização do retorno para as atividades letivas presenciais,pensamos
o pedagógico estruturado em três pilares.
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Pilares Pedagógicos

APRENDIZAGEM 

PLANEJAMENTO 
PEGAGÓGICO 

ACOLHIMENTO 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 

     
        De volta ao ensino presencial, entendemos que um dos grandes desafios é realizar os 
ajustes no planejamento pedagógico, de forma, que consigamos estabelecer um novo
cenário que preenche possíveis lacunas e atende às novas demandas.

Como parte desse novo planejamento, desenvolvemos os seguintes temas:

Novo calendário escolar
Reorganizamos o calendário escolar de forma a conseguir realizar as atividades da nossa
proposta pedagógica e garantir o cumprimento das determinações legais.

Adequações no sistema de avaliação
É fundamental garantirmos avaliações adaptadas ao contexto, em função das diferentes
situações enfrentadas por nossos alunos, além de assegurar as melhores oportunidades
de forma a atender a pluralidade. No retorno presencial esta previsto a alteração da forma
de avaliação.

Ajustes de currículo 
Levamos em consideração a revisão gradual dos conteúdos uma vez que precisamos nos 
conectar com os nossos alunos. Isto é, retomar conteúdo e entender as lacunas pedagógicas
é muito importante, mas, mais do que isso, é preciso proporcionar uma sala de aula que 
dialoga e é afetiva de forma imediata.

Nesse sentido, nosso time pedagógico priorizou os direitos de aprendizagem essenciais em
cada série, alinhada a BNCC.

Metodologia 
O retorno às aulas presenciais só será possível com algumas situações de afastamento.
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     Por   isso,   no   Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais (3º ao 9º ano), haverá divisão de
grupos de alunos, com escala de alunos que participarão do ensino presencial e remoto.

   Segunda- feira e Quarta- feira – Grupo A, terça-feira e Quinta- feira Grupo B às sextas- feiras
serão todos remotos, por que nesse dia será reservado às avaliações por grupos de alunos 
que informaremos posteriormente.

     No  Ensino  Médio respeitando o distanciamento, nossas salas permitem receber todos os
alunos   dessa   séries  por  se  tratarem de turmas menores e as aulas serem ministradas nos 
auditórios.

     Nessa  metodologia  de  ensino híbrido, os alunos que não estiverem presencialmente na 
escola  (por motivo de escala- Grupo A/B,  de  doença  confirmada, de  sintomas de Covid-19,
por decisão familiar ou por serem do grupo de risco) irão  acompanhar  as aulas de maneira
on-line que serão transmitidas via sala de aula virtual Zoom- Conexia Lex.

      O  acolhimento aparece como protagonista na volta ao ensino presencial. Sabemos que,
historicamente, o  prejuízo   emocional  é  fator inerente a cenários de isolamento social, de
catástrofes naturais, de guerras e de pandemias.

     O   contexto   atual   é   constituído por uma  miscelânea de sentimentos, como estresse e
expectativas  diversas.  Enquanto   escola,  temos  o  desafio de ir além do acolhimento um a
um, e investir fortemente na prática constante e consistente de forma  global e que abarquem
nossos alunos, passando pelos nossos professores e chegando às nossas famílias.

Como parte desse acolhimento teremos maior atenção com:

- Garantir um espaço escolar acolhedor   
  O nosso espaço escolar após pandemia requer cuidado redobrado  com segurança e higiene,
  transformando a escola em um lugar bem diferente daquele a que nossas crianças e nossos
   jovens estão acostumados.
- Amigavel Mente – efetivar ações para as competências socioemocionais com artes, música,
  pintura danças e brincadeiras.
- Atendimento pedagógico
  Nossos coordenadores e direção estarão disponíveis nos atendimentos aos alunos na volta
  às aulas presenciais. Em um primeiro momento observaremos as regras  de distanciamento
  e sanitização para que os responsáveis sejam atendidas prioritariamente por meio de
  ferramenta on-line.

Acolhimento 

      O   pilar   aprendizado   se   apresenta   sobretudo   na  investigação de possíveis lacunas 
pedagógicas   que   possam   ter    surgidos   durante  o  ensino não presencial, seja pela não 
adaptação   ao   modelo,   pela    dificuldade   em  construir  uma  rotina  de  estudos domiciliar
ou por questões emocionais.

Aprendizado 
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      O   pilar   aprendizado   se   apresenta   sobretudo   na  investigação de possíveis lacunas 
pedagógicas   que   possam   ter    surgidos   durante  o  ensino não presencial, seja pela não 
adaptação   ao   modelo   pela    dificuldade   em  construir  uma  rotina  de  atitudes domiciliar
ou por questões emocionais.

Como parte dessa garantia de aprendizado, desenvolveremos os seguintes temas:

Monitoria - Ensino Híbrido
    Dado  que já inserimos o modelo  de ensino não presencial durante os últimos meses e os 
alunos  e  professores  estão cada vez mais habilitados à tecnologia aliada ao ensino, utilizar 
essa ferramenta, mesmo em um cenário de volta do ensino  presencial,  pode contribuir para
um retorno gradual e com menos impacto para toda a comunidade escolar.

      Nesse sentido, o  ensino híbrido, que  mescla momentos em que o aluno estuda  de  forma
autônoma  aproveitando  ferramentas on-line, e momentos em  que  a aprendizagem acontece
de   forma   presencial,  valorizando   a interação entre alunos e o professor, mostra-se como a
melhor opção. 
    
     Ferramentas que funcionaram bem durante a experiência  não presencial,  serão mantidas 
no novo  momento   presencial     tais    como   a   plataforma Zoom  via Conexia Lex, Simulados 
e Avaliações Nacionais on-line, lives e revisões on-line.

Avaliações Diagnósticas
    Serão aplicadas avaliações diagnóstica nas primeiras semanas após o retorno  das atividades
presenciais,  visando   levantar  pontos de atenção acerca de conteúdos apresentados durante o
ensino não presencial que mereçam ser objeto de revisão posteriormente por parte dos alunos.

    É importante ressaltar que essas avaliações não valem nota e não devem ser encaradas com
preocupação por parte dos alunos e dos pais. Após o resultado da avaliação diagnóstica,
oferecemos um acompanhamento aos alunos com defasagens especificas (ocasionadas por
dificuldade cognitivas os mesmo emocionais)

    Essa avaliação trará discernimento aos nossos coordenadores  e professores sobre como 
atuar de forma mais assertiva.

Período de Revisão

   Ainda   que   nossos professores tenham se esforçado brilhantemente para das continuidade
aos    processos   de     ensino  e   aprendizagem dos nossos alunos, em um cenário inédito e 
desafiador, pode ter havido tópicos que não foram totalmente assimilados pelos alunos.

   Assim,  o  período  de  revisão é parte fundamental na retomada das aulas presenciais, visto
que   precisamos   garantir   que   os  alunos se sintam motivados e preparados para os novos
conteúdos que estão por vir.

   Nesse   cenário,   acreditamos que as possíveis lacunas que precisam ser preenchidas serão
solucionadas e nossos alunos conseguirão avançar de maneira ascendente.



www.deibambinicoc.com.brdeibambinicoc
coc.itz

     Gostaríamos de agradecer a todos os professores e colaboradores que se dedicaram e se
reinventaram,  que   sempre priorizaram  o aluno. E agradecer a vocês, pais que os ajudaram
nessa missão linda e essencial que é educar.

     Parabéns  em  especial aos nossos queridos alunos que abraçaram a  nova  oportunidade
que a vida lhes oferecia e se adaptaram ao novo formato de aprendizado. Temos  muito 
orgulho de vocês. 

     As nossas   famílias  compartilhamos este belo poema  de Carlos Drummond de Andrade
na  qual  demostra   o  novo conceito que aprendemos nesse tempo de pandemia sobre
“Casa arrumada é assim”.

Logo nos Encontraremos!

Um abraço a todos,
Direção e equipe pedagógica.

Carlos Drummond de Andrade

Um lugar organizado, limpo, com espaço livre pra circulação e uma boa entrada de luz.
Mas casa, pra mim, tem que ser casa e não um centro cirúrgico, um cenário de novela.
Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas…
Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo: Aqui tem vida…
Casa com vida, pra mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de
trocar de lugar.
Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas, que chamam todo mundo
 pra mesa da cozinha.
Sofá sem mancha?
Tapete sem fio puxado?
Mesa sem marca de copo?
Tá na cara que é casa sem festa.
E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança.
Casa com vida, pra mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde.
Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante,
passaporte e vela de aniversário, tudo junto…
Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda.
A que está sempre pronta pros amigos, filhos…
Netos, pros vizinhos…
E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia.
Casa com vida é aquela que a gente arruma pra ficar com a cara da gente.
Arrume a sua casa todos os dias…
Mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo pra viver nela…
E reconhecer nela o seu lugar.

CASA ARRUMADA É ASSIM 
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