
“Volta às aulas virtual”

Rotina para a semana de 13 a 17 de abril de 2020

O retorno às aulas, no contexto em que nossa cidade se encontra, em que é necessário o isolamento social e, ao mesmo tempo, assegurar a aprendizagem 
dos estudantes da Rede Municipal de Ensino, torna-se um desafio que exige compreensão, resiliência e abertura a modos diferentes de ensinar e aprender.

Estamos, todos e juntos, nos apropriando desses novos modos e certos de que o contato virtual não substitui o ensino presencial e as interações 
sociais que são fundamentais no ambiente escolar.

Esta é uma semana para planejamento e para conhecer as ferramentas que temos disponíveis para uso com as equipes escolares e os estudantes. 
Por isso, organizamos uma rotina, conforme IN SME nº 15.

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira  |  6ª feira

Atividade

• Reuniões das equipes 
gestora e docente para o 
planejamento das ações para 
todos os bebês, crianças, 
jovens e adultos.

• Planejamento das ações para 
os bebês, crianças, jovens e 
adultos.

• Palestra para uso da ferramenta 
Google Sala de Aula . 
(para educadores e gestores)

Manhã - 9h às 10h30
Tarde - 14h às 15h30

• Planejamento das ações para 
os bebês, crianças, jovens e 
adultos.

• Uso da ferramenta Google 
Sala de Aula para organização 
das atividades.

Aula inaugural

Site: Trilhas de aprendizagens

Temas: Rotina de estudos
Segurança digital
Programas de TV
Pandemia

Observação: Disponibilização  
dos usuários Google para  

os educadores1

Observação: Acesso à conta  
Google para explorar  
o Google Sala de Aula

Observação: Site será  
disponibilizado  

em breve.

https://youtu.be/
FGO6dsqFR88

https://youtu.
be/7SQ2tmSUGok

E mais!

Na terça-feira, das 09h - 11h30 faremos uma 
formação para os gestores sobre o uso do Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
ZjdhMjdhMTItNWVkOS00ZTY2LTg3OGEtN2U4ODczMTQ3MjMz%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%22e
398593f-5eb5-4d1d-a5c1-a5de19384889%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 1.   Para os professores do Ensino Fundamental I, II e Médio. Os professores da Educação Infantil terão seus acessos disponibilizados no decorrer da semana.


