
  
 

 

Circular- 006/2020           
             Campo Bom, 30 de março de 2020
   
Prezadas Famílias! 
  
 “Ninguém é livre se não se conhece, e para que aconteça esse autoconhecimento é 
necessária responsabilidade consigo mesmo.” Profª Scheila Daiana Machado Gerhard ( reflexão 

encontrada no dia de hoje na agenda escolar juvenil(6º ao 9º ano). 
 Uma reflexão importante neste momento, onde cada um é responsável por sua saúde 
garantindo a de seu próximo. Que todos as famílias estejam bem! 
 Seguimos com as atividades domiciliares para nossos alunos da Educação Infantil ao Ensino 
Médio, seguindo orientações do Conselho Estadual de Educação.  
 Esta modalidade só foi possível em nossa Instituição devido ao engajamento de toda 
comunidade escolar. Inicialmente, da Mantenedora, por disponibilizar o aplicativo Educonnect 
através do Sistema de Gestão. Todos nós estamos conectados, agilizando a comunicação. A 
adesão a Solução Educacional Anglo nos possibilitou o uso da plataforma Plurall, neste momento, 
para alunos do 6º ano até a 1ª série do Ensino Médio. 
 Tudo aconteceu muito rápido, e todos nós, família e escola,  tivemos que nos adequar a este 
período. Imaginamos que todos estão vivendo um momento de muita aprendizagem com seus 
filhos também! 
 Nesta semana estaremos lançando mais uma opção para os professores apresentarem 
atividades domiciliares aos seus alunos. A equipe está recebendo em home office, formação 
continuada para inicialmente gravarem video aulas e, na sequência, a possibilidade de video 
aulas on-line. Coordenador Pedagógico Fabiano está coordenando as atividades domiciliares e 
enviará uma mensagem aos familiares utilizando esta forma de apresentação. Aguardem! 
 Para auxiliá-los na sequência da jornada , segue algumas dicas : 
 - Organizem uma rotina diária de estudo. O ideal é que os alunos façam as atividades no 
horário que estariam na escola. Para os menores, no horário que os responsáveis podem 
acompanhar. Alunos do EF2 e EM devem ficar atentos aos prazos no Plurall em relação a 
atividades e vídeo aulas. 
 - Contato com o(s) professore(s) deve ser realizado no horário das aulas através do e-mail 
deste.  
 - Criem uma agenda, um planner para este período. Realizem e organizem as atividades por 
componente curricular, dia, professor,...  da forma que lhes parecer mais viável, criativa e também 
divertida! 
 - Conversem sobre tudo que está acontecendo aqui e no mundo com seus filhos.  Precisamos 
fortalecer nossas relações, falar das frustrações, da importância da resiliência e da solidariedade, 
do que cada um pode fazer para ajudar em casa e na sociedade para tornar o mundo melhor não 
somente hoje, frente a pandemia, mas no dia a dia da vida que seguirá. 
 Para finalizar, agradecemos o apoio e compreensão de todos frente ao pagamento das 
mensalidades e informamos que as Atividades Esportivas e Culturais  estarão no boleto de abril 
,sendo referentes ao mês de março (as aulas de uma semana e meia serão recuperadas).  
Durante a semana enviaremos novas informações sobre o período e continuidade das aulas 
domiciliares .  
 Reforçamos que no retorno estaremos compartilhando a reorganização do calendário escolar, 
incluindo recuperação de aulas presenciais.  
 Qualquer dúvida podem ligar para o Colégio, das 8h às 12h ou  enviar e-mail para 
direcao@sinodaltiradentes.com.br, secretaria@sinodaltiradentes.com.br ou 
coordenacao@sinodaltiradentes.com.br. Estaremos prontos  para auxiliá-los. Fiquem bem! 

Atenciosamente           

                             Equipe Gestora  
        Colégio Sinodal Tiradentes 
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