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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS PARA EAD

FUND I, FUND II e EM

COMO REALIZAR AS ATIVIDADES EM CASA?
Ao contrário do que se pensa, o estudo a distância exige muita dedicação e disciplina.
Nesse tempo em que estaremos estudando dessa forma, professores e alunos devem estar comprometidos. A equipe
Iguatemy está empenhada para oferecer o melhor em termos de conteúdo. O aluno precisa desenvolver a habilidade de pesquisar,
ler, ouvir, buscar, para alcançar seus melhores resultados nesse processo. Quanto mais comprometimento, melhor a assimilação.
Quanto maior a dedicação, menor a dificuldade quando retornarmos aos estudos presenciais.
Isso não significa sobrecarga. Ao contrário. O aluno que tem disciplina e se organiza realizará tudo com tranquilidade e
sem exaustão. Uma boa dica é procurar acompanhar o horário de aulas de cada dia para não se confundir.
Durante essa semana as colocações dos professores serão de orientação, revisão e introdução de conceitos. A partir da
próxima semana, os professores do fundamental II e EM estarão seguindo as postagens de acordo com as aulas da semana ou
colocando no site proporcionalmente a programação da semana.
E PARA OS ALUNOS DE 1º AO 5º ANOS?
Para os alunos do fundamental I, nossa sugestão é que dividam a semana por disciplinas, dessa forma, também os
professores realizarão propostas de acordo com os dias da semana, buscando não acumular conteúdos. Para o primeiro ano, o
foco será mais intensivo nas disciplinas de Português e Matemática, visando não perder o ritmo do processo de alfabetização.
Considere, portanto, a distribuição de postagens da semana da seguinte forma, a partir de segunda-feira, dia 30:
2ª feira – Inglês
3ª feira – Português
4ª feira – Matemática e Complementos
5ª feira – História e Geografia
6ª feira – Ciências
E PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL?
Muito mais do que o retorno de uma tarefa, para a Educação Infantil a interação é essencial, portanto, os pais que
quiserem, podem também enviar os materiais que produzirem em casa com os pequenos (não apenas tarefas, mas experiências,
brincadeiras, recadinhos das crianças etc.) para o e-mail criado pelo colégio. As crianças gostarão de participar dessa atividade em
casa. Façam a experiência de uma forma prazerosa.
Não se esqueçam de que já estão disponíveis atividades no site, na área do aluno, aba “tarefas”. Enviem esses materiais
por e-mail e guardem o material físico para ser entregue assim que retornarmos.
COMO ENVIAR O RETORNO DAS ATIVIDADES?
A partir de agora, enquanto durar a suspensão de aulas, os alunos deverão enviar as tarefas realizadas por e-mail.
Poderão fotografar (desde que com qualidade) ou scanear (abaixo, sugerimos aplicativos que ajudarão nesse processo) as folhas
de atividades para efetuar o envio para os e-mails abaixo, de acordo com a classe:
Educação Infantil - atividades.ed.infantil@iguatemy.com.br
1ª ano FI - 1ef@iguatemy.com.br
2º ano FI - 2ef@iguatemy.com.br
3º ano FI - 3ef@iguatemy.com.br
4º ano FI - 4ef@iguatemy.com.br
5º ano FI - 5ef@iguatemy.com.br
6º ano A FII - 6ef-a@iguatemy.com.br
6º ano B FII - 6ef-b@iguatemy.com.br
7º ano FII - 7ef@iguatemy.com.br
8º ano FII - 8ef@iguatemy.com.br
9º ano FII - 9ef@iguatemy.com.br
1º ano A EM - 1em-a@iguatemy.com.br
1º ano B EM - 1em-b@iguatemy.com.br
2º ano EM - 2em@iguatemy.com.br
3º ano EM - 3em@iguatemy.com.br

Façam o envio de acordo com as instruções e datas estipuladas pelos professores nas orientações postadas no sistema. Alguns
professores já informaram e-mails próprios (específicos) para o retorno das tarefas. Nesse caso, envie com cópia para amobs os emails informados. Será uma garantia a mais.
COMO PRODUZIR UM BOM PDF?
Estamos avançando no crescimento para esse tempo de estudos a distância.
Aos poucos vamos descobrindo muitas ferramentas que nos auxiliam no processo.
Essa é apenas uma sugestão para auxiliar os pais e alunos que encontrarem dificuldade em enviar as tarefas para os emails.
Nossa sugestão, para os que não conhecerem nenhum app, é o CamScanner – Phone PDF Creator. Com versão gratuita,
escaneia e permite a melhora da qualidade, edição e fechamento de materiais em pdf e outras extensões. Pode ser usado com
facilidade pelos celulares de diferentes marcas e o resultado pode ser compartilhado em diferentes redes sociais e e-mail.
Exitem inúmeros aplicativos com versões gratuitas que nos ajudam a produzir pdfs com qualidade.
NÃO CONSIGO ENVIAR. COMO PROCEDER?
Caso alguém não consiga escanear ou fotografar a atividade (com qualidade), não consiga enviar o arquivo ou encontre
algum empecilho técnico, poderá entregar as tarefas no colégio semanalmente, sempre às quartas-feiras, no horário de 9h30 às
11h.
Pedimos que somente aqueles que não conseguirem de modo algum enviar as atividades por e-mail procurem entregar no
colégio, pois temos por objetivo seguir criteriosamente as recomendações da OMS, minizando drasticamente o contato social.
Essa é uma alternativa para não deixar de atender a todos os pais e alunos. Aqueles que entregarem as atividades no colégio
deverão identificar adequadamente cada atividade com nome, série e data, acondicionando tudo em um envelope ou saquinho
plástico único, por entrega.
Nesta sexta-feira, dia 27, estaremos de plantão no colégio neste mesmo horário (9h30 às 11h) para entregar os livros
paradidáticos do 1º e 2º bimestre para aqueles alunos que fizeram a encomenda e pagamento dos livros pelo colégio. Os que
fizeram a encomenda mas ainda não efetuaram o pagamento poderão fazer o pagamento no ato da retirada.
Mais uma vez pedimos: calma e tranquilidade! Nesse momento queremos oferecer o melhor a nossos alunos e suas
famílias sem descuidar dos cuidados necessários para nos prevenirmos diante dessa pandemia.
Acreditamos que esse período novo traz desafios mas, com disposição, nos trará muita aprendizagem também, além do
desenvolvimento de inúmeras habilidades para a rotina diária de estudos e também para o relacionamento humano, como empatia,
solidariedade, olhar coletivo, pensamento pela coletividade etc.
Juntos venceremos esse momento e sairemos mais amadurecidos, para um mundo melhor!
Atenciosamente,
A coordenação

