São Paulo, 30 de julho de 2020.

Comunicado aos Pais do 1º e 2º anos – 2º semestre

Prezados Senhores.
No início deste 2º semestre, continuaremos com as aulas remotas. Visando aperfeiçoar o trabalho pedagógico
e ampliar os contatos entre Professores e alunos e as formas de convivência e avaliação, iniciaremos as aulas
síncronas também para os alunos dos 1º e 2º anos a partir da próxima semana, utilizando a Plataforma Plurall.
As turmas terão as atividades síncronas, ao vivo com os Professores, e as aulas assíncronas, gravadas. Os
procedimentos para acesso às aulas síncronas serão enviados.
Os encontros síncronos ocorrerão dentro do horário regular, mas com adaptações para Língua Portuguesa,
Matemática e Ciências (1º ano). Encaminharemos a programação até amanhã. Essas professoras trabalharão
com a classe dividida em Turma A e Turma B, tendo o acompanhamento de uma Atendente Pedagógica nas
atividades. Caso o responsável precise conversar com alguma Professora, pode solicitar o agendamento
através do e-mail: comunicados@liceupasteur.com.br .
Com a introdução das aulas síncronas, o Professor poderá interagir diretamente com os alunos, para melhor
motivá-los, propor novos conteúdos e atividades diferenciadas, intervir, aumentar o vínculo emocional e
escutar as ideias e vivências, sendo esse meio o mais próximo do presencial. Por isso, a importância da
participação nessas aulas.
Ressaltamos que haverá a necessidade de mantermos algumas atitudes adequadas, para o bom andamento e
aproveitamento das aulas.
Atividades Síncronas:
1- Teste a câmera e o microfone antes de iniciar a atividade.
2- Conserve a câmera ligada, para facilitar a aprendizagem, pois a interação é muito importante, além da
autenticação de segurança.
3- Coloque o microfone no mudo sempre que não estiver falando, para minimizar os ruídos ao fundo.
4- Ligue o microfone somente quando o professor solicitar, ou para esclarecimento de dúvidas.
5- Afaste brinquedos ou outros materiais que possam tirar a atenção.
6- Não escreva no chat para os colegas durante as aulas.
7- Não compartilhe o link da aula com pessoas que não fazem parte da classe e nem fora do ambiente
pedagógico, para preservação da imagem e voz de todos que participam.
8- Não deixe de participar, cumprir as tarefas e prazos de entrega, pois a avaliação será contínua.
Atividades Assíncronas:
1- Estabeleça a rotina diária de estudos.
2- Assista e realize as atividades propostas. Não deixe de cumprir as tarefas e prazos de entrega, pois a
avaliação será contínua.

Por se tratar de ambiente virtual, solicitamos o apoio de um familiar para que a criança consiga realizar as
tarefas propostas.
Para os alunos matriculados no Período Integral, as Tutoras, desde o primeiro semestre, estão à disposição
dos alunos/pais para esclarecimento de dúvidas diárias, além de preparar as atividades em Francês para
aprendizado da nova cultura e língua. O atendimento, que era realizado pelo chat do Plurall/Maestro, a partir
do dia 03 de agosto será por meio de uma sala virtual. O endereço será disponibilizado aos pais desses alunos.
Enquanto não for possível retornarmos com as aulas presenciais e, portanto, sem podermos avaliar os alunos
com todos os instrumentos habituais (provas mensais e provas marcadas bimestrais), optamos por continuar
com as avaliações contínuas, valorizando o dia a dia do aluno, quer pelas participações diretas nas aulas
síncronas, quer pelo envio das atividades propostas ou sugeridas pelos professores durante essas aulas. Sendo
assim, será levada em consideração toda e qualquer intervenção do aluno, sempre que solicitada pela
professora.
Solicitamos atenção quanto à presença e à participação nas aulas síncronas e à entrega das tarefas, pois o
controle de frequência dos alunos será baseado nesses critérios.
Editaremos a Ficha de Avaliação do 1º ano e o boletim do 2º ano com as apurações realizadas de forma
acumulada, para melhor refletirem o desempenho dos alunos, visto que tivemos um período de adaptação à
nova realidade e rotina escolar. Esses resultados serão baseados nas observações gerais e nos exercícios
realizados pelos alunos.
Agradecemos a compreensão e o empenho de todos e desejamos um ótimo semestre.
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