FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO
CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ

Prezadas Famílias,

O Centro de Educação Básica São José (CEBSJ) comunica que a partir da próxima
semana será iniciado o retorno gradativo dos alunos do ensino fundamental I nas aulas
presenciais, tanto no período matutino quanto no vespertino, com as turmas dos 1ºs e 2ºs anos
do Ensino Fundamental I.
Os alunos do ensino fundamental I dos 3ºs, 4ºs e 5ºs anos continuam com as aulas remotas
através do Google Meet, sendo que agora passarão a ter três aulas diárias, de segunda a sábado,
nos respectivos turnos da manhã e da tarde.
Os alunos que se enquadrarem no grupo de risco e/ou os alunos que optarem por não
participarem das aulas presenciais, bem como aqueles que estão divididos nos grupos que não
terão a aula presencial do dia, devem acompanhar os Roteiros de Estudo da turma, seguindo o
horário de aulas (que serão disponibilizados no site CEBSJ). Nesses Roteiros de Estudo, nossos
professores indicam aos alunos que assistam às videoaulas da plataforma EAD ou Conteúdo
on-line do Portal Objetivo, a fim de assegurar o acompanhamento das aulas presenciais. Ao
acessar a plataforma e assistir à videoaula, uma lista de frequência acaba sendo gerada. Estamos
viabilizando a melhor forma de atendê-los em casa remotamente, assim como em âmbito
presencial na escola. Os alunos dos 1ºs e 2ºs anos, especialmente os que têm retorno programado
para esta semana e que não poderão participar das aulas presenciais, deverão acompanhar a
transmissão das aulas presenciais ao vivo, através do Google Meet. Faremos a transmissão, pois
nas turmas elencadas os alunos estão em processo de alfabetização e precisam do
acompanhamento do professor da turma.
Sobre os alunos que precisam usar bicicletas para chegarem até o CEBSJ, o portão de
entrada do campo estará aberto para ali guardarem, devendo o aluno contornar pela calçada
lateral da rua Rui Barbosa até o portão de entrada do CEBSJ, respeitando o distanciamento e
passando pela triagem. Vale uma observação: os alunos deverão chegar com antecedência para
guardar suas bicicletas e não gerar aglomerações no local.
As aulas, a partir do dia 08 de junho de 2020, passam a ser validadas, isto é, contam
presença. A partir de 15 de junho de 2020, vamos finalizar o primeiro bimestre iniciando as
revisões bimestrais e encerrando os conteúdos, considerando a possibilidade de realização das
provas do 1º bimestre.

Critérios de participação para aulas remotas
1. Certifique-se das condições de vídeo e de áudio de seu computador ou Smartphone, bem
como uso de fones de ouvido;
2. Confira a qualidade (velocidade) de sua internet;
3. O ambiente para as aulas remotas/tira-dúvidas deverá ser um lugar tranquilo com boa
iluminação, sem interferências (som);
4. Mantenha seu material escolar por perto para consultas;
5. Os links disponibilizados através do aplicativo WhatsApp e nos Roteiros de Estudo
deverão estar ao alcance (imediato), sobretudo para acesso às aulas remotas/tiradúvidas. Além disso, não se deve compartilhar com outras pessoas que não sejam de
sua turma;
6. Solicitar a permissão de entrada cinco (5) minutos antes do horário agendado de sua
aula remota. A tolerância de atrasos dos alunos será de cinco (5) minutos após o horário
agendado;
7. As aulas remotas terão 10 minutos de intervalo entre elas, para que os participantes
possam se preparar para a próxima aula;
8. Após o acesso, aguarde a chamada do(a) professor(a), feche a câmera e desligue o
microfone (para garantir a estabilidade do sinal da videoconferência). O chat é
exclusivamente para comunicação com o(a) professor(a);
9. A postura do aluno nas aulas remotas/tira-dúvidas deverá ser adequada, respeitando o
professor e os colegas, sujeito a sanções disciplinares;
10. Uso da camiseta do uniforme da escola;
11. Os alunos dos 1ºs e 2ºs anos que não retornarão presencialmente deverão assistir as aulas
transmitidas ao vivo pelo Google Meet, considerando os horários indicados nos Roteiros
de Estudos;
12. O aluno não presente na aula virtual ficará com falta.

Sorriso/MT, 08 de Junho de 2020.
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