
COMO FUNCIONA?

A cada semana, serão divulgadas as tarefas a serem realizadas pelos

estudantes de cada ano/série. Haverá um rodízio entre as matérias, que

estarão organizadas, a princípio, em blocos de 3 a 4 por semana  ou ainda

em atividades interdisciplinares.

QUANDO AS ATIVIDADES SERÃO DISPONIBILIZADAS?

Às quartas-feiras, a partir do dia 23/09.

Um arquivo em formato PDF, contendo o conjunto de tarefas da semana,

será divulgado por vários canais de comunicação: blog da escola, e-mail dos

responsáveis e listas de Telegram. Essas tarefas poderão conter links a

serem acessados para a realização das atividades.

COMO SERÃO DIVULGADAS AS TAREFAS?

P R O J E T O  P E D A G Ó G I C O  D E  A C O L H I M E N T O
P     P     A

C P I I  -  H U M A I T Á  I I

Fortalecer os vínculos pedagógicos por meio do acolhimento.

Retomar a rotina escolar de forma inclusiva em tempos de exceção.

Considerando a  Portaria 1254, que determina que as atividades ocorrerão

com foco no apoio emocional e cognitivo dos estudantes, os nossos

objetivos são: 

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS?

PARA ONDE AS ATIVIDADES DEVEM SER ENVIADAS?

Isto pode variar de acordo com a disciplina. No PDF da semana, haverá um

quadro-resumo indicando como será a forma de envio de cada uma das

atividades.

QUANDO DEVEM SER ENVIADAS?

O prazo de envio será sugerido por cada professor(a) e estará indicado

na atividade.



As active members in the sport of hydrofoiling we understand the sport and have

accumulated a large collection of extreme hydrofoiling media. We are also

experts in the creation of all media and materials required for the project

including but not limited to web site design, e-commerce and photography. We

recommend using our production team to handle the creation of both sites.

Inicialmente, a plataforma Moodle será utilizada para a 3ª série. Para as

demais séries, além desta, outros meios de interação poderão ser

indicados no PDF. A escola está estudando a possibilidade de uso  de

outras plataformas educativas, além da plataforma Moodle, como, por

exemplo,  a utilização da Google Sala de Aula.  As questões sobre as

possibilidades de uso institucional, e os ajustes necessários para isso,

ainda estão sendo discutidas nas instâncias do colégio.   O formato que

apresentamos aqui está de acordo com as possibilidades que temos no

momento e poderá ser modificado futuramente.

HAVERÁ UMA PLATAFORMA?

HAVERÁ ATIVIDADES SÍNCRONAS?

Por enquanto não, pois ainda há algumas dificuldades operacionais para

fazermos isso de forma segura e inclusiva. Pedimos que observem os avisos

e a comunicação campus/famílias, pois provavelmente teremos novas

informações ao longo dos próximos meses. Atividades síncronas são

aquelas que permitem interação em tempo real, instantaneamente.

AS ATIVIDADES SÃO OBRIGATÓRIAS?

Não são obrigatórias.

SE NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS, POR QUE FAZER AS
TAREFAS?

Entendemos ser muito importante que todos aqueles que tenham

possibilidade se engajem no PPA. Assim como muitos estudantes, as

professoras e professores sentem a necessidade de travar contato, de

estabelecer trocas com o corpo discente. O PPA é uma oportunidade de

nos familiarizarmos com as ferramentas e plataformas disponíveis e

assim fazermos os ajustes necessários para possíveis formatos futuros.

HAVERÁ COMUNICAÇÃO DOS PROFESSORES COM OS
ESTUDANTES?

Sim. As atividades enviadas serão comentadas pelos professores

utilizando os canais disponíveis. Isto estará indicado em cada tarefa.


