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ENCAMINHAMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS A PARTIR DA PRIMEIRA SEMANA DE 

JUNHO 

 

- Nova forma de envio de atividades: Realizaremos uma tentativa de enviar as atividades, que deveriam 

ser impressas, por WhatsApp ou por meio de um link a ser colocado no site do colégio para alunos do 9º ano 

em diante. Precisamos diminuir o número de impressões de atividades devido ao alto custo e sobra de 

atividades impressas. No entanto, as atividades avaliativas serão impressas pra todos, pois esta deverá ser 

formulada pelo professor. 

- As atividades impressas serão aquelas que estão no Drive, não necessitando que o professor faça uma 

seleção de atividades. Somente as avaliações serão solicitadas aos professores. 

- A entrega do kit merenda e das atividades impressas acontecerá no período da tarde, das 13:15h às 

16:30h, pois no período da manhã muitas pedagogas não podem ir para ajudar, por motivo de terem outros 

compromissos ou estarem trabalhando em outra instituição de ensino.  

- Alunos remanejados: Muitos alunos que foram remanejados no 1º trimestre fizeram suas atividades e 

foram direcionados para a sua turma de origem dentro do classroom. Desta forma, os professores precisarão 

fazer a troca de informações de uma turma para outra. Para o 2º trimestre, as pedagogas irão verificar quais 

são esses alunos e removê-los da turma de origem e inserí-los na turma para a qual foram remanejados.  

- Os alunos que nunca fizeram nenhuma atividade, nem impressa e nem no classroom, deverão receber 

o kit impresso com todas as atividades do 1º trimestre ou receber via WhatsApp ou Link. Isso será aplicado 

também para os alunos que estão chegando de transferência. Aqueles alunos que não foi possível nenhum 

contato deverão ser encaminhados para a rede de proteção/Conselho Tutelar. 

- Sugestão para os professores: quando precisarem formular atividades avaliativas, poderão ser feitas por 

disciplina, sendo igual para todas as turmas (ex: professores de arte formulam uma só atividade a ser aplicada 

para todas as turmas). 

- O pré-conselho de classe online estará disponível para acesso a partir do dia 02/06. Neste momento, 

participarão desse processo os professores do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Médio Integrado. 

No próprio documento do pré-conselho estão as orientações de como proceder para realizar o preenchimento. 

As turmas do subsequente farão o preenchimento no final do 2º bimestre. 

- Horário de acesso do professor no Classroom: preferencialmente deve acessar no horário da aula, mas 

se tiver algum impedimento poderá acessar até às 23:59h. Caso não consiga acessar, deverá apresentar 

justificativa.  

- Horário de acesso do aluno no Classroom: os alunos podem acessar em qualquer horário e até em outros 

dias, pois a sua frequência está atrelada à entrega das atividades. Mas é importante pedir aos alunos que 

acessem no horário das aulas, pois terão a oportunidade de tirar dúvidas com os professores. 

 

Maringá, 1 de junho de 2020 

 

Equipe pedagógica e Diretiva. 


