Comunicado 4 – Coronavírus (Ensino Fundamental 1º ao 9º Ano)

Senhores Pais e/ou Responsáveis:
Conforme Medida Provisória Nº 934, de 1º de abril de 2020, a qual estabelece
normas excepcionais sobre o ano letivo da Educação Básica e do Ensino Superior
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de Saúde
Pública (Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020), informamos que:
- As aulas presenciais seguem suspensas e, inicialmente, não há previsão de retorno
até o final de abril de 2020.
Sendo assim, a partir de hoje, segunda-feira (06/04), a Escola Assunção dará
início ao sistema de Ensino Remoto Emergencial (ERE) com atividades pedagógicas
e videoaulas do Positivo ON e dos nossos professores. Serão realizadas atividades
do Positivo On como trilhas e avaliações; atividades da apostila (correções, revisões)
e outras atividades que serão encaminhadas pelo Delta e email institucional de cada
professor. Além disso, acontecerão momentos de interação dos professores com os
alunos através de aplicativos como o Zoom e outros.
A partir do dia 06/04/2020, os canais de comunicação oficiais para a
execução de atividades, serão:
- Delta (Aluno Online e DeltaClass App);
- Positivo On;
- E-mail institucional de cada professor;
Demais ferramentas que se fizerem necessárias, de acordo com a solicitação de
cada professor.
Para tanto, fiquem atentos aos avisos postados no Delta (Aluno Online e
DeltaClass App).
Cabe ressaltar que estamos readequando a carga horária exigida de 800 horas
e aguardando informações sobre a quantidade de dias letivos que poderemos deduzir
Ensino Remoto Emergencial (ERE) do que havia sido programado. Por isso, as aulas
serão obrigatórias e necessárias a partir de hoje, pois a frequência será controlada
pelos professores, através do Delta Class e da Plataforma ON, os quais serão gerados
relatórios diários de participação.
O desafio é grande e reiteramos o nosso empenho em continuar a oferecer
uma educação de excelência. Por isso, estamos aqui para fornecer todo suporte
necessário aos alunos e suas respectivas famílias.

Atenciosamente,

Ir. Sirlene Costa
Diretora

