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Professores, 

Seguem algumas orientações: 

- As pedagogas criaram grupos no WhatsApp de alunos por turma para orientá-los com 

relação aos acessos, realização e postagens das atividades, no entanto, como são muitos 

alunos, preciso do auxílio dos professores nos grupos de suas turmas. Assim, peço que 

entrem em contato com suas pedagogas para que elas os adicionem em suas turmas. 

- A respeito dos registros no RCO, peço que aguardem as orientações porque ainda não 

temos nada definido.  

- Sobre o calendário, pedimos que observem as alterações de encerramento do 1º 

trimestre, previsto para o dia 29/05/2020, conforme calendário abaixo, e organizem as 

atividades avaliativas, devendo-se manter o sistema avaliativo da instituição, ou seja, 3,0 

pontos de trabalho e 7,0 pontos nas avaliações, assim, a sugestão da equipe pedagógica 

do IEEM é que as atividades postadas pela SEED sejam utilizadas para fixação de 

conteúdos, sendo incluídas nos 3,0 pontos de trabalho. Para atingir os 7,0 pontos de 

avaliações, vocês deverão preparar e postar suas atividades com base nas vídeo aulas, 

utilizando o Google Forms para atribuição de notas. Ressaltamos que a nota da Prova 

Paraná seja atribuída no 2º trimestre, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e 

Língua Inglesa. Caso haja dúvidas sobre como incluir atividades pelo Google Forms, 

entrar em contato com as pedagogas. 

 



- As turmas do subsequente e das disciplinas específicas do integrado estão sendo 

criadas e em fase de inserção dos alunos até o dia 30/04/2020. Posteriormente, as 

atividades para estas turmas deverão ser preparadas e postadas pelos professores, tendo 

como base a grade curricular de cada curso. Aqueles professores que já estão com suas 

turmas prontas, poderão postar atividades e materiais com os conteúdos. 

- Sobre as atividades postadas pela SEED, cada professor poderá editá-las, se considerar 

necessário, para adaptá-las às necessidades de cada turma. 

- Sobre a realização das atividades pelos alunos, ressaltamos que aqueles que 

conseguem assistir às aulas pela TV e não tem acesso aos aplicativos, deverão receber e 

entregar as atividades a cada 15 dias (dia da entrega do kit merenda), iniciando a partir do 

dia 07/05/2020. 

OBS.: Devido à proximidade do final do 1º trimestre, tendo em vista que teremos que 

entregar atividades impressas aos alunos, no dia 07/05/2020 (quinta-feira), peço que os 

professores colaborem com o levantamento de quais alunos NÃO estão acessando os 

aplicativos e desenvolvendo as atividades, informando às pedagogas de sua turma, para 

viabilizar os atendimentos desses alunos. 

Contamos com a colaboração de todos! 

Direção Geral 


