Cachoeiro de Itapemirim, 23 de junho de 2020.
Prezadas famílias,
Desde que nos distanciamos fisicamente, devido a necessidade do isolamento
social, atuamos em parceria, dando continuidade ao processo de ensino-aprendizagem,
de forma online, com um esforço intensivo de ambas as partes. Viabilizamos uma rotina
de trabalho produtiva e mesmo diante de um cenário tão atípico, foi possível perceber
que durante essa caminhada a ligação entre Família e Escola se estreitou cada vez
mais.
Diante disso, a tecnologia passou a ser a ponte que nos liga a cada aluno e sua
família, o que nos faz enxergar grandes possibilidades, posicionando os nossos alunos
como protagonistas de seu aprendizado.
Nossa equipe de professores e coordenadores, continuam a cada dia se
preparando para oportunizar momentos de aprendizagem significativa, assim como se
aprofundando nas metodologias ativas que nos enquadram em uma educação que
incentive a inovação, pensamento crítico, solução de problemas, descobertas e outras
habilidades.
Sabemos que o ideal em alguns momentos é privado por razões reais e hoje
precisamos conviver com o incerto. Logo, essas incertezas não podem ofuscar o brilho
da aprendizagem, mesmo que em um formato que nunca imaginávamos que fosse o
ideal para o momento. Trabalhar online, nos desafia todos os dias a pensar, não só do
ponto de vista cognitivo e intelectual, mas também no sócio emocional e cultural.
Por isso todas as nossas ações têm sido pautadas em estudos e planejamentos
conjuntos com nossas equipes e em documentos dos órgãos competentes da educação.
O ano “está perdido”? Jamais! Todos os esforços nos levam a crer na validação
total de cada atividade trabalhada, por isso temos trabalhado com seriedade e
legalidade para que tudo seja computado tendo o aproveitamento total. Mais uma vez
reiteramos a necessidade da parceria entre Família e Escola, para minimizarmos
possíveis lacunas na aprendizagem do aluno nesse momento.
Nossos alunos têm sido avaliados diariamente pela participação, desempenho e
responsabilidade. Além disso, é possível avaliarmos a efetividade da atual metodologia
de ensino e a evolução de cada aluno.
Queremos compartilhar com vocês, os pontos principais de nosso trabalho.
Veja o cronograma do 1º semestre:

CRONOGRAMA 1º SEMESTRE
MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

1ª e 2ª semanas Grupos de pais pelo
whatsapp são criados
para maior interação das
famílias (Fund. 1).
1ª e 2ª semanasAtividades assíncronas
Aulas
presenciais
são
postadas
com o início das
diariamente (todas as
avaliações
disciplinas)
pela
bimestrais.
Plataforma Escolaweb.
Videoaulas gravadas de
alguns conteúdos, são
disponibilizadas
aos
alunos.

2ªsemana- Treinamentos da
Equipe escolar com o Google
for Education. Famílias e
alunos são orientados na
ativação das contas Google.
Aulas
assíncronas
pela
Plataforma Escolaweb são
postadas diariamente.
Aulas síncronas pelo Google
Meet, são dadas de acordo
com o horário de aula dos
alunos.
Comunicado aos pais sobre as
regras das aulas síncronas
(enviado pelos grupos de pais
em formato pdf).

1ª e 2ª semanas Simulados (Fund. 2 e
Ensino Médio) e envio do
gabarito com pontuação
do aluno.
Orientação aos pais
pelo
Instagran
@ipecachoeiro, com o
tema: "Os benefícios da
tecnologia na educação",
com foco na parceria
com o Google for
Education.

1ª
semana
Treinamentos
da
Equipe escolar com o
Google for Education.
Atividades diagnósticas
(Ed. Infantil e Fund.1) e
simulados (Fund 2 e
Ensino Médio) e envio
do
gabarito
com
pontuação do aluno.

3ª semana - As aulas
são
suspensas,
iniciando o estudo
para as adaptações,
entrega de apostilas,
cadernos e materiais
(Ed. Infantil e Fund.1)
e senhas para o uso
da
Plataforma
Escolaweb.
Grupos de pais são
criados para maior
interação com as
famílias (Ed. Infantil).

3ª
semana
Fundamental 1 inicia
fase experimental com o
Google
Meet,
com
momentos síncronos.

3ª semana- Pesquisa
com as famílias, através
do Formulário Google,
.3ª semana- Planejamento
visando o interesse da
dos momentos avaliativos a
escola em aprimorar
serem realizados pelo
cada vez mais o "fazer"
Formulário Google.
digital dos nossos alunos
Comunicado pedagógico em
e professores, durante o
vídeo, enviado pelo grupo de
período de suspensão
pais.
das aulas presenciais
devido
à
pandemia
COVID-19.

2ª semana- Devolutiva
das
dúvidas
e
sugestões presentes
na pesquisa feita às
famílias.

4ª semana - Iniciam
as
atividades
assíncronas,
pela
Plataforma
Escolaweb, com o
objetivo de continuar
os
conteúdos
iniciados
em
fevereiro.

4ª
semanaTreinamentos da Equipe
escolar com o Google for
Education.
As
atividades
assíncronas continuam
pela
Plataforma
Escolaweb
com
frequência
e
regularidade.

4ª semana - Atividades
Diagnósticas são realizadas
pelos alunos, com o objetivo
de avaliarmos nosso trabalho
e consequentemente o do
aluno. Entrega das apostilas
do 2º bimestre.

4ª semanaTreinamentos da Equipe
escolar com o Google
3ª semana - Recesso
for Education.
(13/07 à 17/07)
Atividades diagnósticas
(Fund 2 e Ensino Médio)

5ª semana- Simulado da 3ª
série do Ensino Médio e envio
do gabarito com pontuação do
aluno. Orientação aos pais
com live pelo Instagram
@ipecachoeiro, com o tema:
"Rotina
e
aprendizagem
durante a pandemia".
Fechamento do 1ª bimestre.

5ª
semana
Treinamentos da Equipe
escolar com o Google for
Education.
Atividades diagnósticas
(Fund.2 e Ensino Médio)

5ª semana - Grupos de

5ª semana - Famílias
são orientadas ao
uso da Plataforma
Escolaweb.
Fundamental 2 e
Ensino Médio iniciam
aulas síncronas.

pais pelo whatsapp são
criados
para
maior
interação com as famílias
(Fund.2 e Ensino Médio).
São enviados aos alunos
login e senha institucional
da conta Google. Suporte
técnico do IPE auxilia pais e
alunos. Professores iniciam
as aulas síncronas pelo
Google Meet.
Comunicado
aos
pais
sobre a parceria com o
Google
for
Education
(enviado pelos grupos de
pais em formato pdf).

4ª semana- Retorno às
aulas
online
com
orientações a serem
entregues aos alunos.

INICIAMOS O ANO LETIVO NO DIA 05 DE FEVEREIRO COM AULAS PRESENCIAIS.

Na oportunidade gostaríamos também de informar, que estamos estudando e
nos preparando para o retorno das aulas presenciais, tomando como base as
referências e boas práticas internacionais que temos acompanhado e as orientações
dos órgãos de saúde, que embora não tenhamos ainda uma previsão para a retomada
das aulas presenciais, temos a consciência de que esse momento requer planejamento,
preparo de toda equipe e principalmente adaptações nas instalações da escola.
Queremos retomar as aulas presenciais com segurança e assegurando princípios
valiosos para nós: a preservação da vida e a integridade da nossa comunidade escolar.
Não temos dúvida na confiança que cada família tem por nossa escola e é por
essa relação de confiança, que queremos expor algumas medidas que estamos
prevendo. Ressaltamos que as medidas mencionadas abaixo são de caráter abrangente
e, em breve, serão objeto de maior detalhamento.
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MEDIDAS PEDAGÓGICAS
O calendário será ajustado de acordo com a data de retorno e, oportunamente, divulgado
às famílias.

DIAGNÓSTICO DE APRENDIZAGEM E OBJETOS DE CONHECIMENTO
Como é de costume do IPE, faremos um diagnóstico com foco na aprendizagem de nossos
alunos, sempre baseado na BNCC, para que as intervenções sejam feitas a fim de sanar
possíveis lacunas, deixadas pelo período de aulas on line.
Nossa equipe pedagógica já estuda ações didáticas a serem trabalhadas com nossos alunos e
colaboradores.

Agradecemos pela confiança e compreensão. Reafirmamos nosso compromisso
com a “Pedagogia da Qualidade”, com os cinco eixos que norteiam nosso trabalho e a
educação deste século: Aprender a aprender; Aprender a fazer; Aprender a conviver
juntos; Aprender a ser; Aprender a empreender.
Atenciosamente,
Direção e Coordenação Pedagógica

