ESCOLA MARTIM PESCADOR

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2020.

Orientações – Ensino Fundamental
Aos Responsáveis pelos alunos de 1º ao 5º ano,
Como já é do conhecimento de todos, estamos passando por um momento difícil na
sociedade, que acarretou o fechamento das escolas. A Escola Martim Pescador, seguindo
as orientações dos órgãos competentes, da Resolução SEEDUC nº 5.840, de 24/03/2020,
24/03
que regulamenta o Decreto nº 46.980, de 19/03
19/03/2020, manterá suas atividades presenciais
suspensas até a divulgação, oficial, da permissão à reabertura
reabertura.
Desde o dia 16/03/2020 até hoje adotamos a antecipação do recesso de Julho para
nossos alunos. Enquanto isso, a equipe pedagógica, juntamente com a Direção da Escola,
passou a semana de 23 a 27 de março reunid
reunida, virtualmente, planejando soluções
possíveis, à distância, para esse novo contexto
contexto. Como forma de minimizar a distância
entre alunos e professores do Ensino Fundamental, “a
“atravessamos” os muros da Escola,
Es
espaço conhecido e confortável para nossas professoras, e entr
entramos
amos em um ambiente
novo, virtual, o Google Sala de Aula ((Google Classroom).
E agora, convidamos
onvidamos famílias e alunos para ingressa
ingressar nessa nova Escola, recém
construída por nós, com muito carinho. Vamos, pouco a pouco, ampliando nossas
possibilidades dentro
tro do Classroom. Nem todas as ferramentas serão usadas a princípio,
para que todos tenham tempo de se familiarizar com o novo ambiente.
Nesse primeiro momento, será necessário que cada aluno possua a sua conta
Gmail, com seus dados (nome e sobrenome)
sobrenome),, para a visualização adequada da
professora. Não é necessário informar esse email à Escola. Nesta segunda-feira, dia
30/03/2020, enviaremos comunicado às famílias de cada turma, no horário
horá
do início de
cada turno, via Iscool, com o código da turma na Google Sala de Aula (Google
(
Classroom), usado para acessar a sua sala de aula.
Após entrar no Gmail do aluno, seguir os passos abaixo para entrar na turma:
1º passo

2º passo

3º passo

A entrada na turma garante o acesso ao Mural, onde a professora mandará recados
e a programação do dia, e às Atividades, local destinado aos conteúdos. Usaremos os
comentários particulares, à direita de cada atividade, para comunicação entre o aluno e o
professor, lembrando que os mesmos serão respondidos durante o turno do aluno, sempre
que possível.
E, como um viajante planejado, que gosta de conhecer antes os principais pontos
turísticos de um destino, será possível encontrar na internet uma série de vídeos
explicativos sobre o Google Sala de Aula (Google Classroom) e seu uso pelo aluno.
Para complementar o nosso trabalho, daremos sequência ao projeto CONTANDO E
RECONTANDO, já nesta terça-feira, dia 31/03, quando um colaborador da nossa Escola
contará uma história para as crianças. Quem será dessa vez?
Agradecemos o apoio das famílias, amparando nossos alunos diariamente nas
atividades propostas, no período do dia mais conveniente à dinâmica de cada casa.
Cuidem-se e sigam as orientações oficiais sobre a prevenção do coronavírus, mas,
principalmente, cuidem da saúde emocional da família, da criança, pois só passaremos
bem por todo esse desafio se estivermos bem.
Quem tiver dúvidas, favor
martimpescador@martimpescador.com
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