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PLÍNIO LEITE À DISTÂNCIA 
ORIENTAÇÕES SOBRE AS AULAS – PAIS E ALUNOS 

 
 

Informações importantes sobre AULAS no período de suspensão de aulas presenciais devido ao coronavírus. 
 
Prezados responsáveis. 
 
Como já informado, devido a suspensão de aulas ter se estendido além da antecipação dos dias livres de julho, 
estamos preparados para iniciar o PLÍNIO LEITE À DISTÂNCIA. Daremos início as aulas no dia 30/03, 2ª. Feira.  

As propostas acontecerão em conformidade com as orientações de órgãos oficiais, de modo a dar continuidade 
ao trabalho que vem sendo realizado na escola e o nosso aluno tenha propostas a fazer durante esse período 
(com fim previsto, porém ainda indefinido) de forma a manter o seu processo de aprendizagem.  

Alguns pontos já estão definidos e gostaríamos de compartilhar. 
 

Como vai funcionar o período do PLÌNIO LEITE À DISTÂNCIA? 
 
1.  Para alunos do Ensino Fundamental 1 e 2, continuaremos a enviar SEMANALMENTE a Atividade Plus na 6ª. 

Feira e o gabarito da semana anterior também irá na 6ª. Feira para autocorreção em casa. Pedimos que 

organizem uma pasta para colocar todas as APS corrigidas, iniciando com as da semana retrasada - Ciências e 

Espanhol. No retorno das aulas presenciais, recolheremos tudo para os devidos VISTOS da entrega. 

 

2. Para cumprir o calendário de aulas semanais, disponibilizaremos diariamente no CANAL DE PAIS E ALUNOS e 

enviaremos também para o e-mail do responsável pedagógico, os CONTEÚDOS E PROPOSTAS DA SEMANA. 

Essas propostas estão sendo planejadas por cada professor da TURMA e DISCIPLINA e a partir de 30/3 

postaremos para os alunos.  No CONTEÚDOS E PROPOSTAS DA SEMANA, ofereceremos: 

a. Atividade(s) escrita(s) elaborada(s) pelo(s) professor(es) e/ou atividades no livro didático/apostila para serem 

feitas diariamente 

b. Pelo menos uma mídia digital referente ao(s) conteúdo(s) sugerido(s) para o dia (videoaulas na internet, 

videoaulas dos professores do Plínio Leite, sugestão de sites de consulta, apresentação de slides, links dos livros 

didáticos, uso da Plataforma ELEVA (para o EM), dentre outros) para serem acessados diariamente. 

c. Sempre que possível e necessário, propostas extras que enriqueçam o conhecimento dos alunos. 

EXEMPLO de como os conteúdos serão enviados diariamente para TODAS AS SÉRIES: 
 

AULA DE CIÊNCIAS – 6º. Ano - 2020 
Conteúdo da semana de 30 /03 a 3/04:  

ESTRUTURA DA TERRA:  
▪ Atmosfera da Terra  
▪ Camadas do planeta Terra 

Proposta: 
➢ Assistir ao Podcast do Professor - link .... 
➢ Assista também vídeo do Youtube Atmosfera terrestre e suas várias camadas: 
https://www.youtube.com/watch?v=-VpwDlndCKo 
➢ Leia a reportagem:  http://chc.org.br/viagem-ao-centro-da-terra/  
➢ Atividade escrita – elaborada pelo professor, postada no CANAL DE PAIS E ALUNOS. 
O gabarito será postado na próxima semana. 

 
Os coordenadores, seguindo um CRONOGRAMA DE ENVIO/POSTAGEM, enviarão/postarão diariamente os 
CONTEÚDOS E PROPOSTAS DA SEMANA de uma, duas ou 3 disciplinas, de acordo com cada segmento. É 
muito importante o acompanhamento diário DA FAMÍLIA para que o trabalho seja efetivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=-VpwDlndCKo
http://chc.org.br/viagem-ao-centro-da-terra/
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3.  Algumas disciplinas darão AULAS VIA SKYPE (aulas de em média 30min e chat de 15min). TODOS OS 
professores e alunos, deverão fazer parte da turma, através do link que também será enviado pela 
Coordenação!  

A coordenação enviará o CRONOGRAMA DE AULAS ON LINE POR SKYPE com horários e disciplinas para que os 
alunos acessem nesse horário as suas turmas e encontrem com o professor no horário estabelecido. 
Lembramos que algumas disciplinas NÃO DARÃO aulas via Skype, mesmo assim o aluno encontrará as tarefas 
cotidianas sempre no CANAL DE PAIS E ALUNOS, nos CONTEÚDOS E PROPOSTAS, que terá atividades, vídeos, 
links e também vídeos dos professores. 

Para quem não tem Skype instalado, não se preocupe, estamos enviando EM ANEXO, um tutorial INSTALANDO 
E UTILIZANDO O SKYPE que deverá ser seguido para, quando iniciarem as aulas online, os alunos já estarem 
com os seus equipamentos preparados. 

 
4. Os alunos que não tiverem equipamento e internet suficientes para assistir as aulas online, poderão/deverão 
utilizar o TIRA DÚVIDAS COM OS PROFESSORES POR E-MAIL. As coordenações enviarão os e-mails 
institucionais dos professores para este contato. Solicitamos que seja usado apenas para tirarem dúvidas da 
disciplina. Os professores responderão as dúvidas até a próxima aula da disciplina. 

5. Algumas disciplinas se utilizarão de AULAS EM PODCASTS que é um material entregue na forma de áudio, 
muito semelhante a um rádio, que o link fica disponível para que o usuário escute quando quiser. Este podcast 
SEMPRE estará descrito nos CONTEÚDOS E PROPOSTAS DA SEMANA  

 

Como acessar as possibilidades oferecidas pela escola? 

❖ Para acessar os CONTEÚDOS E PROPOSTAS DA SEMANA, o aluno/responsável devem seguir os seguintes passos:  

 

Entre no SITE - CANAL DE PAIS E ALUNOS – Digite código da instituição (LLN para EF1 e PLN para EF2 e EM), matrícula e senha 

– Você entrará na página do GEO – Clique em Circul./Taref. e busque diariamente as postagens do PLÍNIO LEITE À DISTÂNCIA 

 

❖ Para acessar as AULAS VIA SKYPE você deverá instalar o Skype em seu computador (ver tutorial em anexo) e 

aguardar o envio pela coordenação, dos links das turmas e horários semanais de aulas das diferentes disciplinas. 

 

❖ Para TIRAR DÚVIDAS COM OS PROFESSORES POR E-MAIL, os alunos deverão enviar e-mail para os professores 
pelos e-mails e horários estabelecidos em calendário e receberão a resposta o mais brevemente possível, até a 
próxima aula do professor. 

 
Respostas para POSSÍVEIS DÚVIDAS! 
 
➢ Para a realização das atividades escritas, o aluno poderá imprimir o papel de exercício, escrever as respostas em seu 

bloco de REDAÇÃO ou no caderno da disciplina; no caso de serem páginas de livro ou apostila, o aluno fará as tarefas 

no próprio livro/ apostila ou de acordo com a orientação do professor. Os gabaritos das atividades cotidianas serão 

postadas/enviadas posteriormente pela coordenação. Contamos com o auxílio da família na administração da 

realização e autocorreção das atividades (principalmente nos primeiros dias, até que a nova rotina seja internalizada 

pelo aluno). 

➢ Toda disciplina apresentará Conteúdos e Propostas para as suas aulas semanais. O aluno que desejar, sempre pode 

ampliá-las utilizando-se de pesquisas em sites confiáveis na internet. 
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➢ Contamos com o acompanhamento das famílias nas propostas postadas, certificando-se que os alunos estudarão em 

casa, de acordo com as orientações da escola. É muito importante o acompanhamento diário para que o trabalho seja 

efetivo. 

➢ Nessas propostas, os professores não só revisarão as matérias já dadas, mas também (no caso da extensão do período) 

lançarão (novas) matérias, sempre muito “amarradas” a fim de dar continuidade ao planejamento do ano escolar. 

➢ Nesse período, excetuando as ATIVIDADES PLUS, que deverão ser autocorrigidas semanalmente e reservadas para 

entrega à escola por ocasião da volta às aulas, não haverá atividade pontuada. A frequência do aluno deverá ser 

computada de acordo com a sua participação nos meios propostos.  

 

 

IMPORTANTE: 
Todos os responsáveis receberão em e-mail posterior da Coordenação, um comunicado com: 

▪ CRONOGRAMA DE ENVIO/POSTAGEM DE CONTEÚDOS E PROPOSTAS POR DIA E POR SEGMENTO,  

▪ CRONOGRAMA DE AULAS ON LINE POR SKYPE (com link para o aluno entrar no Skype e fazer parte de sua 

turma) 

▪ LISTA DE E-MAILS para o aluno participar do TIRA DÚVIDAS COM OS PROFESSORES POR E-MAIL (para os alunos 

que não tiverem equipamento e internet suficiente para assistir as aulas online ou aqueles que ainda tiverem 

qualquer dúvida sobre a matéria postada, possam tirá-las com os professores por e-mail) 

 

 

É importante ressaltar que, como esta é uma nova proposta, todos precisaremos de tempo e paciência para nos 

adaptar. Dúvidas e problemas poderão surgir de todas as partes e irão sendo sanadas dia após dia, de acordo 

com a utilização das ferramentas propostas.  

A nossa equipe está em home office, ou seja, estamos trabalhando remotamente, de casa e qualquer dúvida 

que tenham, poderá ser tirada com as Coordenações pelos e-mails a seguir.  

EF1 – Fátima Cruz - mariadefatima.cruz@colegioplinioleite.com.br 

EF2 – Eliane Pinho - eliane.pinho@colegioplinioleite.com.br 

EM – Rosely Gomes - rosely.gomes@colegioplinioleite.com.br 

 

Caso desejem se comunicar com a Administração da escola e/ou com a Direção Pedagógica, enviem e-mail para 

secretaria@colegioplinioleite.com.br 

 

Nesse momento a parceria de todos será a melhor maneira de fazer com que tudo dê certo. 

Atenciosamente, 

Equipe do Colégio Plínio Leite 

mailto:mariadefatima.cruz@colegioplinioleite.com.br
mailto:eliane.pinho@colegioplinioleite.com.br
mailto:rosely.gomes@colegioplinioleite.com.br
mailto:eliane.pinho@colegioplinioleite.com.br

