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1) Plurall
- aulas síncronas e assíncronas.
- as aulas ficam disponibilizadas,
diariamente, para acompanhamento das
famílias.
- exercícios e atividades para complementar
as aulas.

1) Plurall
- aplicação de provas e simulados.
- cumprimento da carga horária (aulas 100%
online), com a possibilidade de interação do
aluno com professor e colegas.
- aulas assíncronas disponibilizadas,
diariamente.
- atividades avaliativas.

1) Google Sala de Aula
- cumprimento da carga horária (aulas 100%
online), com a possibilidade de interação do
aluno com professor e colegas;
- postagem da gravação das aulas, para
acesso a qualquer tempo;
- atividades avaliativas;
- materiais e leituras complementares

2) Matific
- jogos e desafios matemáticos.

2) Plurall
- aplicação de provas e simulados;
- exercícios do material com a possibilidade
do “canto de lousa” (explicação do exercício,
por outro professor);
- avaliação de sondagem para
encaminhamentos futuros (de acordo com a
BNCC) e que será aplicada no
fundamental II

2) Matific
- jogos e desafios matemáticos.
3) Plantão de Dúvidas
- professores online, diariamente, para
orientações e esclarecimentos de dúvidas.
4) Encontros individualizados
- momento em que o professor atende a uma
única criança, com determinada dificuldade,
e ou necessidade específica.
5) Portifólio
- avaliação baseada na participação e
produção dos alunos.
- disponibilização do e-mail das professoras
para envio de atividades, fotos e produções
das crianças.
6) Comunicação com as famílias
- uso do app para divulgar calendários,

3) Plantão de Dúvidas
- professores online para explicação extra.
1º ano = grupos de cinco alunos, 1 grupo por
dia. Acontece, todos os dias, depois do aula
online.
2º ano = dois dias por semana, a professora
fica disponível para tirar dúvidas e/ou
oferecer um reforço para os alunos que
precisam de uma atenção diferenciada.
3º, 4º anos - professoras ficam disponível, no
final da aula.
5º ano - tem aula de recuperação para o
aluno que ficou com a média abaixo de 6,0.
Essa aula é no período da tarde. A avaliação
da recuperação é aplicado pelo Plurall, com
data e hora marcadas, no período da tarde.

3) Geogebra (Mat - Fund II) - aplicativo para
resoluções geométricas.
4) Construção coletiva: diante do momento e
das condições, torna-se primordial a
participação do aluno na construção da aula,
sendo assim, os professores estão
organizando o trabalho, com a efetiva
colaboração dos corpo discente (sugestões
de jogos, aplicativos, dinâmicas, etc.)
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reunião de pais e todas as informações
relevantes à organização dos alunos.
- atendimento individualizado, pelo Google
Meet, às famílias que sinalizam essa
necessidade ou por demandas trazidas pelos
professores
7) Reunião de Pais
- permanência da tradicional reunião, porém
através do Google Meet.
- de forma a garantir a privacidade de pais e
alunos, foi criado um e-mail para demandas
específicas. Esse canal de comunicação é
monitorado pela Coordenação que se
encarrega dos encaminhamentos
necessários.
- casos mais preocupantes são tratados à
parte, pela Coordenação, professor e
Orientação, com reuniões individualizadas.
8) Reuniões Pedagógicas
As reuniões são realizadas, semanalmente,
após horário da aula online onde:
- Discutimos encaminhamentos das
atividades e possíveis ajustes para o modelo
on-line
- Levantamento dos conteúdos mais
importantes.
9) Atividades recreativas
- Possibilidades de atividades diversificadas
durante o período online que possam trazer

4) Comunicação com as famílias
- uso do app para divulgar calendários,
simulados, reunião de pais e todas as
informações relevantes à organização dos
alunos
- atendimento individualizado, pelo Google
Meet, às famílias que sinalizam essa
necessidade ou por demandas trazidas pelos
professores

5) Recuperação
É oferecido ao aluno que obtiver média
inferior a 6,0 , em cada bimestre, o momento
da recuperação com plantão de dúvidas
online e prova no intuito de garantir a
recuperação paralela.
* a recuperação contínua é feita, em aula,
com retomada das provas, esclarecimento
de dúvidas, exercícios complementares etc.

5) Reunião de Pais
- permanência da tradicional reunião, porém,
através do Google Meet.
- de forma a garantir a privacidade de pais e
alunos, foi criado um e-mail para demandas
específicas. Esse canal de comunicação é
monitorado pela Coordenação que se
encarrega dos encaminhamentos
necessários
-casos mais preocupantes são tratados à
parte pela Coordenação, professor e
Orientação, com reuniões individualizadas

6) Comunicação
Os alunos possuem um canal direto de
comunicação com a Coordenação e
Orientação, por meio de Sala de Aula/e-mail,
no Google.

6) Atividades Impressas
- Para as séries iniciais é feito uma
investigação bimestralmente. Esse
procedimento norteia os próximos
passos. É utilizada como avaliação
mensal.

7) Atendimentos individualizados/Alunos:
Diante da manifestação do aluno ou
indicação do professor sobre a necessidade
de orientações, a Coordenação e Orientação
tem oportunizado encontros individuais, pelo
Google Meet. Esse acolhimento compreende
tanto os aspectos emocionais (escuta ativa e
empática) quanto cognitiva (demandas
específicas, por disciplina e/ou orientações
quanto à organização/Tabela de
Organização da Rotina Semanal, 6º e 7º ano
e outros recursos como técnicas de estudo,
nas demais séries).

7) Elefante Letrado
- biblioteca virtual; a plataforma

8) Comunicação com as famílias
- uso do app para divulgar calendários,
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uma aula mais divertida, mas
contextualizada.
- Troca de experiências entre seus pares.

-

10) Atendimento aos profissionais de apoio.
11) Entrega de materiais:
- em sistema drive-thru, as professoras
realizam a entrega de apostilas, materiais e
atividades preparadas para cada turma.

-

oferece 1500 títulos, organizados por
grau de proficiência.
cada título tem uma atividade, no
final, que possibilita ao professor um
relatórios das habilidades leitora de
cada aluno.
as crianças também podem gravar
sua voz, na leitura, e enviar para a
professora.

8) Reuniões Pedagógicas
- São realizadas, semanalmente,
durante as aulas de especialistas.
- Discutimos encaminhamentos das
atividades e possíveis ajustes para o
online.
- Levantamento dos conteúdos mais
importantes.
- orientações em relação à aplicação
de provas e simulados.
9) Avaliação de sondagem
- Estudo das atividades propostas
pelos parceiros.
- Levantamento das habilidades e
competências sugeridas para cada
ano, de acordo com a BNCC.
10) Atividades recreativas
- Possibilidades de atividades
diversificadas, durante o período
online, que possam trazer uma aula

simulados, reunião de pais e todas as
informações relevantes à organização dos
alunos;
- atendimento individualizado, pelo Google
Meet, às famílias que sinalizam essa
necessidade ou por demandas trazidas pelos
professores
9) Reunião de Pais
- permanência da tradicional reunião, porém,
através do Google Meet, com a participação
efetiva dos alunos;
- de forma a garantir a privacidade de pais e
alunos, foi criado um e-mail para demandas
específicas. Esse canal de comunicação é
monitorado pela Coordenação que se
encarrega dos encaminhamentos
necessários;
- casos mais preocupantes são tratados, à
parte, pela Coordenação e Orientação, com
reuniões individualizadas
10) Acolhimento
A Coordenação e Orientação passam nas
salas para entender se existem demandas
específicas.
Exemplos: agenda compartilhada para EM,
temas de discussão (8º ano), ajuste na
participação em aula (9º ano).
11) Reunião com professores:
- alinhamento de ações cotidianas;
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-

mais divertida, mas contextualizada.
Troca de experiências entre seus
pares.

11) Atendimento aos profissionais.
- Coordenação e professor, realizam
atendimentos aos profissionais
sempre que há necessidade de fazer
uma interação ou ajustes dos
procedimentos, com a criança.

- Conselho de Classe para avaliar, aluno por
aluno, antes do processo de recuperação.
12) Atendimento aos profissionais:
Sempre que requisitados, realizamos o
atendimento dos profissionais que
acompanham os alunos.

12) Entrega de materiais diferenciados
- em sistema drive-thru, as professoras
realizam a entrega de apostilas, materiais e
atividades preparadas para cada turma.

Todos os segmentos - Duo Via
Espaço para potencializar a parceria família/escola, com: trocas de experiências, acolhimento de sugestões e sinergia na busca por
soluções. No contexto de pandemia serão realizadas lives.

