COMUNICADO
Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Assunto: Aulas Remotas para o Período de Quarentena

Campinas, 22 de março de 2020.

Senhores Pais e/ou Responsáveis e Alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio,

O Colégio Dom Barreto informa os alunos sobre a sistemática das aulas remotas que começarão amanhã,
23 de março de 2020:
1. As aulas serão disponibilizadas pelos professores no Portal Educacional do Colégio.
2. Pela urgência do momento, escolhemos as ferramentas abaixo por serem as disponíveis e mais
acessíveis a todo grupo de alunos do Colégio Dom Barreto.
3. As aulas serão disponibilizadas através de materiais diversos que estarão disponíveis para download
no Portal Educacional do Colégio, a critério de cada professor.
Esses materiais poderão ser:
a. Arquivos em Power Point;
b. Podcasts (arquivos mp3) associados a algum material postado;
c. Links de internet para o aluno acessar sobre determinado assunto;
d. Vídeos;
e. Arquivos em PDF
f. Videoaulas etc.
4. Será envidado um arquivo com o Plano de Aulas para a semana pelo aplicativo IscoolAPP. O 1º Plano
de Aulas Semanal informará os conteúdos que serão disponibilizados durante o período de 23 a 27 mar/2020.
Sugerimos que o aluno siga o cronograma de aulas enviado no comunicado do dia 20/03, para planejar os estudos
da semana (disponível na página inicial do site do Colégio).
5. Os materiais enviados pelos professores não serão necessariamente videoaulas. Cada professor tem
procurado, de acordo com o seu conteúdo e os recursos disponíveis em suas residências, elaborar aulas e atividades
que atendam às necessidades deste momento. Esses recursos e estratégias de aulas podem ser aprimorados nos
próximos dias.
6. Os alunos podem definir o melhor momento do dia para a realização dessas aulas. É importante que
haja a rotina de algumas horas de estudo por dia, já que diariamente haverá material novo. No entanto, as aulas
publicadas não serão retiradas da plataforma caso o aluno não consiga realizar todas no mesmo dia.

7. Os alunos poderão usar o login e a senha dos pais/responsáveis para acessar o IscoolAPP pela internet
(Navegador Web) e se comunicar com os professores. Os alunos do Ensino Médio que já tenham o próprio acesso
ao aplicativo poderão usá-lo diretamente.
8. Será disponibilizado, nos próximos dias, um canal de comunicação direto com o professor, através do
aplicativo IscoolAPP, via contato dos pais/responsáveis.
9. O aluno poderá tirar somente dúvidas relativas aos conteúdos apresentados.
10.As dúvidas serão dirimidas pelos professores nos respectivos horários de aula. Portanto, as dúvidas
não serão sanadas de imediato (não é chat).
11.Caso seja necessário o envio pelo aluno de algum tipo de material para o professor, o mesmo deverá
ser feito pelo aplicativo IscoolAPP pelo mesmo canal de dúvidas do professor.
12.Demais dúvidas (sejam elas dos pais/responsáveis ou sobre assuntos não relacionados aos conteúdos
das aulas) deverão ser encaminhadas para os e-mails pertinentes, que constam no Site do Colégio
(http://www.colegiodombarreto.com.br/emails.asp).
13.Reforçamos que as avaliações estão suspensas. A Equipe Pedagógica está discutindo outras formas
possíveis de avaliação que, tão logo sejam definidas, serão divulgadas aos alunos e pais/responsáveis.
A Direção, juntamente com a Orientação Educacional, a Equipe Pedagógica e o Departamento de
Informática, têm estudado, considerando nossos recursos disponíveis, o melhor meio para continuarmos a
desenvolver nossas atividades pedagógicas com qualidade.
Todas as estratégias aqui propostas pelo Colégio Dom Barreto são em caráter experimental e estamos
sujeitos a ajustes, na medida em que os problemas e desafios forem surgindo.
Contamos com a compreensão, colaboração e profissionalismo de todos, da equipe e das famílias Dom
Barreto, para juntos superarmos esse penoso momento da história.

Atenciosamente
Colégio Dom Barreto

