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Circular Nº 08/2020                                                                                          Manaus, 19 de março de 2020. 

Ref: AULAS ONLINE 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

          Em virtude da suspensão das aulas, pensamos em ferramentas educacionais que possam nos auxiliar 

para que nossos alunos, mesmo à distância, não percam o contato com os estudos, mantendo uma rotina 

de exercícios, leituras e pesquisas que possam dar continuidade no nosso retorno. 

          Nossa equipe está empenhada em produzir material e indicar sites que embasem os conteúdos que 

estavam previstos para serem estudados presencialmente. Desta forma, através do Google Classroom, os 

alunos continuarão seguindo o cronograma de conteúdos e, no retorno, faremos uma revisão dos assuntos 

trabalhados online. Dentre essas ferramentas estão fóruns, chats, biblioteca virtual, podcast, mapas mentais, 

formulários, vídeo aulas, etc. Seguiremos a programação abaixo com relação aos conteúdos: 

SÉRIE 
Semana 9 Semana 10 Semana 11 

De 23 a 27/03 De 30/03 a 03/04 De 06 a 08/04 

9º Ano Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 5 

1ª e 2ª SÉRIE Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 

3ª SÉRIE Aula 7 Aula 8 Aula 9 

 

OBS: Para o 9º Ano os capítulos de Álgebra será o 3 e de Geometria o 5. 

          Diante disso, criamos um horário especial onde nossos professores postarão diariamente conteúdos 

e atividades conforme segue abaixo: 

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

8h Português Biologia Química Matemática Física 

9h 30min Geografia Filosofia Sociologia História Literatura 

11h Inglês Arte Redação E.I. / Ens. Religioso Ed. Física 

 

          Os professores estarão online no momento das postagens para tirar dúvidas dos alunos. Será possível 

a interação entre aluno e professor através dos comentários feitos em cada postagem. As atividades 

passadas devem ser entregues na semana seguinte, no dia da aula de cada disciplina. Reforçamos que 

essas atividades serão contadas para composição da AV4 do 1º Trimestre.  

         As avaliações do Ensino Médio que não puderam ser realizadas serão remarcadas para o retorno. São 

elas Química, Filosofia, Física e Sociologia. Avisaremos com antecedência a data de aplicação. Desta forma 

fecharemos a AV1 do 1º Trimestre para o Ensino Médio pois com o 9º Ano conseguimos finalizar. 

         Fica suspensa também a aplicação do Simulado CEAV (AV3) prevista para o dia 04/04 e da AV2 do 

9º Ano e Ensino Médio. O Calendário será reorganizado e entregue aos senhores após nosso retorno. 

         Esperamos que esse momento passe rapidamente e que muito em breve estejamos retomando nossa 

rotina normalmente. 

“Só triunfa a esperança que luta” 

Hino do Amazonas 

Atenciosamente, 

Direção, Coordenação e Professores 


