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Cachoeiro de Itapemirim, 30 de março de 2020 

 

Prezados Professores do Colégio Jesus Cristo Rei, 

 

     No dia 17 de março do corrente ano, encaminhamos o primeiro Informativo para vocês e para os pais 

comunicando-lhes que a partir do dia 18 de março, estaríamos utilizando a modalidade de atividades 

domiciliares, através da Sala de Aula Virtual, até o dia 4 de abril. Diante da realidade, estamos percebendo 

que esse período se estenderá. Para isso precisamos melhorar nossa atuação na Sala de Aula Virtual.  

Realizamos uma pesquisa com os pais entre os dias 27 a 29 de março, e obtivemos um retorno muito 

positivo. A partir da pesquisa e de muitas mensagens que estamos recebendo dos pais, precisamos melhorar 

em alguns pontos. Abaixo seguem novas orientações. 

 

1- Seguir o horário do dia. Não fazer postagem na sala em horário que você não estaria no Colégio. Por 

exemplo a noite.  

Mesmo seguindo o horário do dia, queremos pedir a vocês, professores, que mantenhamos um ritmo de 

atividades que o aluno irá fazer com alegria e disposição. Estamos percebendo que tem professor postando 

muitas atividades e quando o aluno vai sentar para fazer ele se vê exalto. Queremos nosso aluno estudando 

e não fadigado de tarefas; 

2- Vídeos aula / áudio: Todos os conteúdos novos deverão ser postado com vídeo aulas ou gravação de 

voz do próprio professor. Vamos disponibilizar o canal do you tube. O aluno receberá apenas o link de 

acesso para assistir a aula. O mesmo procedimento poderemos fazer para correção das atividades. Assim 

ficará mais interativo e despertará curiosidade no aluno. Além, claro, deles verem vocês que já é um grande 

incentivo; 

3- Atividade na apostila ou no caderno. Precisamos incentivar os alunos ao uso da apostila e do caderno. 

Se postamos o vídeo ou áudio com a explicação do conteúdo, vamos deixar que ele faça atividade na 

apostila. Depois postamos outro vídeo para correção das atividades, ou disponibilizamos o gabarito de 

respostas; 

4- Uso dos Tópicos. Pedimos a gentileza de postar os conteúdos/atividades/informações no Tópico de sua 

disciplina, assim facilitará para o aluno ou pai encontrar o que será realizado naquele dia. 

5- Orientações da atividade: Sempre que postar uma atividade, lembrar que o aluno não terá sua presença 

física perto dele, portanto quem irá auxiliar são os pais. Daí a importância de explicar para que os pais 

entendam o que é deverá ser realizado. Alguns pais tem reclamado de que não fica claro a proposta da 

atividade. 

6- Atividades lúdicas: Sabemos que precisamos adiantar o conteúdo, pois quando voltarmos as aulas 

presenciais, faremos revisões para sanar as deficiências que ficaram no processo domiciliar, mas poderemos 

trabalhar com atividades lúdicas, para que o aluno aprende de forma prazerosa como jogos, quebra-

cabeça ... mesmo para os alunos do Fundamental 2 e Médio, podemos aplicar conteúdos através de 

atividades lúdicas.  

 


