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ORIENTAÇÃONº 03/2020

PROFESSORES:

-  As  atividades  impressas  aos  alunos  que  não  possuem  acesso,  deverão  ser  avaliadas  pelos
professores de cada disciplina para poder repassar aos alunos, considerando só o que for necessário,
sem a necessidade de imprimir tudo o que estiver no drive (estão postadas somente a 4ª semana,
mas pode ser que seja postada a 5ª semana). Nesse caso, cada professor precisará reformular a
atividade e enviar para a impressão.

- Essas atividades reformuladas pelos professores deverão ser entregues aos alunos no dia 28/05,
data em que eles devolverão as atividades avaliativas que levarão nessa sexta (22/05). Portanto,
deverão encaminhar  para a  impressão no e-mail  (impressao.ieem@gmail.com) até  dia  25/05/20
(segunda-feira)

- O pessoal do grupo de apoio fará a impressão das atividades avaliativas e o controle do envio de e-
mails dos professores por turma, que deverão ter enviado na data de hoje. Essas atividades serão
entregues na sexta (22/05).

- Solicitamos que realizem um levantamento de quais são os alunos que estão fazendo as atividades
no  caderno  para  que  também  recebam  as  atividades  avaliativas  nesta  sexta  (22/05).
- Quanto ao registro das avaliações no RCO, deverá ser lançada na data que foi postada no Google
Classroom, tanto para os alunos que fazem as atividades online, quanto para aqueles que realizam
de forma impressa.

- O pré-conselho de classe online estará disponível para o preenchimento a partir de 01/06. Todos
deverão preencher até o dia 10/06. Para isso, precisamos atualizar os e-mails de todos professores
com o @escola e não mais o gmail, a fim de evitar conflitos quando precisarem acessar o Google
Classroom.

19/05/2020

Agradecemos a compreensão e empenho de todos!

Equipe Gestora.
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