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Circular Nº 09/2020           Manaus, 09 de abril de 2020. 

Ref: ORIENTAÇÕES SOBRE AS AULAS NA PLATAFORMA GOOGLE 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Em virtude da prorrogação da suspensão das aulas presenciais, vimos reforçar o procedimento adotado pelo 

segmento do Ensino Médio para o período de 13 a 30/04. 

Nossos professores estão pesquisando, estudando e se esforçando para usar as ferramentas que mais se 

adequam à sua disciplina e desde o início dessa semana já começaram a postar aulas autorais, porém podem ainda 

sugerir outros sites e portais que complementem o conteúdo trabalhado a fim de agregar e enriquecer os estudos de 

nossos alunos. Ressaltamos que as aulas não são ao vivo, são gravadas, previamente, e postadas de acordo com o 

horário escolar. Optamos por essa forma, levando em consideração duas premissas: 1ª A internet de nossa cidade 

está sobrecarregada devido à grande demanda imposta pelo momento que estamos vivendo, inviabilizando oferecer 

uma aula com a qualidade que julgamos ser a ideal; 2ª Os alunos, que por algum motiv,o não puderem assistir a aula 

no horário combinado, ficariam sem o conteúdo, o que prejudicaria seu rendimento acadêmico.  

Segue a programação para o período citado com relação aos conteúdos: 
 

SÉRIE 
Semana 12 Semana 13 Semana 14 

De 13 a 17/04 De 20 a 24/04 De 27 a 30/04 

9º Ano Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 7 

1ª e 2ª SÉRIE Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 9 

3ª SÉRIE Aula 9 Aula 10 Aula 10 

                           OBS: Para o 9º Ano o capítulo de Álgebra será o 6 e de Geometria o 8. 

A partir de segunda-feira (13/04), as postagens serão feitas seguindo o horário de aula de cada turma, ou seja, 

os alunos terão aulas das 6 disciplinas do dia. Porém, para melhor organização dos estudos e para desenvolver a 

autonomia de nossos estudantes, os professores farão as postagens entre 7h e 9h 30min. Assim, os alunos poderão 

ter acesso às tarefas, conteúdos e aulas propostas logo no início da manhã. 

Os professores, diariamente, ficarão disponíveis das 11h às 12h 20min para esclarecer as dúvidas com 

relação às atividades propostas, respondendo aos alunos através dos “comentários” da sua respectiva postagem. 

Solicitamos que as mensagens sejam enviadas aos professores no horário estipulado, tendo em vista que muitos 

deles têm outros compromissos profissionais nos outros turnos. Sendo assim, estarão disponíveis apenas no turno 

em que o aluno estuda. 

Reforçamos que as atividades passadas para casa têm prazo de devolução e os alunos deverão ficar atentos 

às orientações de cada professor quanto à data e forma de entrega. Nossa sugestão é que as tarefas sejam feitas, 

diariamente, para não acumular, assim, na data de entrega já estarão prontas. Essas atividades serão contadas para 

composição da AV4 do 1º Trimestre. Pedimos a colaboração e acompanhento dos pais com relação à execução das 

tarefas, pois temos observado alunos que, até esta data, não entregaram nenhuma das atividades solicitadas. 

Resumindo: 

• As postagens, diariamente, serão feitas entre 7h e 9h 30min; 

• Seguiremos o horário de aulas de cada turma; 

• Os professores que postarem no dia ficarão disponíveis para o tira-dúvidas das 11h às 12h 20min. 

          
          As avaliações serão realizadas após retomarmos à nossa rotina escolar normal, em Calendário a ser divulgado 

posteriormente. 

Permanecemos à disposição para o que julgarem necessário. Desejamos que todos estejam em paz e com 

saúde, estamos ansiosos para nos encontrarmos novamente. 

 

Atenciosamente, 

Direção, Coordenação e Professores 


