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A DISTÂNCIA NÃO IMPEDE O APRENDIZADO  

em tempos de COVID-19

A pandemia do coronavírus nos ensinou o valor da união e da organização de uma boa equipe. Adapta-
dos à nova realidade, estamos oferecendo as melhores condições de aprendizado aos nossos alunos. 
Desse modo, por meio de ferramentas digitais e muito compromisso com a continuidade da educação, 
seguimos contemplando nosso planejamento curricular, garantindo ensino de qualidade aos nossos 
alunos.

Com um planejamento adaptado às necessi-
dades de um aprendizado a distância, conquis-
tamos a atenção dos pequenos nas aulas 
on-line e seguimos com os conteúdos curricu-
lares, sempre apoiados pelas famílias, que têm 
um papel muito importante para o sucesso de 
nosso trabalho durante esse momento. Assim, 
acompanhamos o desenvolvimento dos alunos 
e avançamos em novos conteúdos.

CONECTANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL AO NOVO MODELO DE APRENDIZADO

ISOLAMENTO É PASSAGEIRO. 
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE É 
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Mesmo sabendo que os anos iniciais representam um 
imenso desafio na concepção remota, uma série de possibili-
dades vem se mostrando muito efetiva. Nesse sentido, os 
encontros virtuais servem para aproximar as crianças 
pequenas de seus professores, além de garantir as trocas, 
fundamentais para que a aprendizagem aconteça com muita 
segurança.
Atualmente, a tecnologia nos permite avançar naquilo que 
acreditamos ser o que há de mais importante: a educação 
mão na massa. Desse modo, a distância não vai ser um 
impeditivo para que nossos alunos tenham essa experiência, 
seja em casa ou na escola e façam valer a máxima de que 
Educação se faz fazendo!

EXPLORANDO POSSIBILIDADES REMOTAS DE ENSINO COM OS PEQUENOS

Com a apresentação de diferentes gêneros textuais, como poesias, 
parlendas, gibis, músicas, entre outros, a alfabetização acontece 
nas aulas de linguagens, incentivando a prática da leitura e da 
produção textual em nossos alunos.

A ALFABETIZAÇÃO ACONTECENDO DE FORMA DIVERTIDA

A partir de uma proposta de ensino que convi-
da o aluno a realizar diferentes atividades, o 
aprendizado da língua inglesa acontece de 
forma mais natural e estimulante. Ciências, 
Matemática, História, Artes e Geografia são 
apenas algumas das disciplinas inseridas no 
ensino do Inglês de forma prática e leve.
Learning English is awesome!!

PROJETO BILÍNGUE ENVOLVENTE

Na aula de linguagens, incentivamos a produção textual e a prática da leitura, oportunizando a                             
apresentação de diferentes gêneros textuais, como: poesias, parlendas, gibis, músicas, entre outros. Com 
o auxílio on-line das professoras, os alunos estão vivenciando a alfabetização de maneira bem diferente, 
sempre com muita curiosidade, concentração e sucesso.
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O momento inusitado que estamos vivendo é 
marcado por descobertas, superação e 
muito aprendizado. Enquanto a tecnologia 
transforma o mundo, a educação prepara as 
pessoas para esse novo cenário. Em cada 
aula, vivenciamos a experiência de jovens 
vencendo desafios e resolvendo problemas 
com uma autonomia e responsabilidade 
nunca antes experimentadas.

A constante participação em fóruns de 
discussão, o uso de diferentes plataformas 
digitais e o compartilhamento de materiais 
possibilitam a interação entre os partici-
pantes e o enriquecimento do repertório e, 
consequentemente, a potencialização do 
processo de ensino-aprendizagem.

TRABALHANDO A AUTONOMIA DOS ALUNOS PARA O FUTURO

A Olimpíada Guten é um desafio que incentiva o gosto pela leitura e ajuda a desenvolver o senso crítico 
nos alunos. Durante quatro semanas, estudantes de todo o país participam de jogos que verificam os 
conhecimentos a respeito dos textos acerca de atualidades publicados na plataforma Guten News. 
Pela 1ª vez, nossos alunos de 6º ao 9º ano tiveram a oportunidade de participar e já obtivemos grandes 
resultados. Entre 9.781 participantes em todo Brasil, alcançamos excelentes resultados, com destaque 
para o aluno Enzo Souto Moraes pela sua brilhante colocação. 
Ele ficou em 27º lugar no ranking nacional!!!  Parabéns ao Enzo e aos professores pela dedicação e 
determinação em mais esse projeto!

EXCELENTES RESULTADOS EM NOSSA 1ª PARTICIPAÇÃO NAS OLIMPÍADAS GUTEN

O momento inusitado que estamos vivendo é 
marcado por descobertas, superação e muito 
aprendizado. Enquanto a tecnologia transforma 
o mundo, a educação prepara as pessoas para 
esse novo cenário. 
Em cada aula, vivenciamos a experiência de ver 
jovens motivados e desafiados quanto à 
resolução de problemas, enquanto participavam 
de fóruns de discussão que possibilitaram a 
interação entre os participantes e o enriqueci-
mento do repertório e, consequentemente, a 
potencialização do processo de ensino-apren-
dizagem.
Para motivar e engajar os alunos, compartilha-
mos materiais relevantes durante as aulas, os 
quais puderam auxiliar na resolução de 
questões, atividades e simulados on-line. Tal 
ação permitiu a continuação dos estudos fora 
das aulas, tornando o aluno protagonista da sua 
aprendizagem. 

TRABALHANDO A AUTONOMIA DOS ALUNOS PARA O FUTURO

Nossos alunos do 6º ao 9º ano foram estimulados a participar da Olimpíada Guten. Ela apresenta ativi-
dades que testam o conhecimento e a criticidade, por meio da leitura de textos instigantes e de ativi-
dades on-line diversificadas. Nessa experiência, o protagonista é o participante, que busca não apenas 
o primeiro lugar, mas também mais conhecimento e aprendizado.
Nossos alunos alcançaram ótimas pontuações, graças a um esforço múltiplo que envolve professor, 
aluno, família e todos os demais indivíduos que fazem parte do processo chamado educação.

ALUNOS PREPARADOS PARA AS OLIMPÍADAS

Na aula de linguagens, incentivamos a produção textual e a prática da leitura, oportunizando a                             
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Nossa tão tradicional festa junina não podia passar em branco. Por isso, mobilizamos toda a equipe para 
proporcionar um momento de diversão e alegria para os nossos alunos. E nossa festa junina virtual foi 
um sucesso! Tivemos pescaria, cabra-cega, corrida do ovo na colher, FitDance caipira, lanche junino e 
muita alegria!!

Sempre perto de você!

Com a possibilidade de um retorno às aulas presenciais se 
aproximando, estamos nos planejando para enfrentar mais 
esse grande e novo desafio, que envolve um novo cenário 
de educação e ambiente escolar inédito. 
Para que nossos alunos sejam recebidos com segurança e 
responsabilidade, estamos contando com a orientação de 
uma equipe de profissionais competentes em diversas 
áreas, a qual está preparando um protocolo de segurança a 
fim de minimizar as dificuldades. Esse planejamento de 
regresso às atividades educacionais presenciais é baseado 
em protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 
das autoridades sanitárias do Brasil, cujas práticas são 
sucesso mundo afora. 
Uma nova adaptação vem por aí, e nossa equipe estará 
preparada para receber os nossos alunos com todo suporte 
e segurança necessários. 
Esperamos em breve apresentar esse protocolo a toda 
comunidade escolar.

EDUCAÇÃO SEGURA: PRIMEIRO PASSO PARA UM FUTURO DIFERENTE
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“ARRAIÁ VIRTUAR!!!”


