
  
 
 

  
 

  

 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O ENSINO HÍBRIDO ou REMOTO: 

 

 
Prezados Pais e Alunos do Ensino Fundamental 1  

Estamos iniciando mais um ano letivo e com ele, trazendo algumas novidades e ajustes em nosso fazer 
pedagógico: Inauguramos o PLÍNIO LEITE HÍBRIDO 2021. No PLÍNIO LEITE HÍBRIDO 2021, os alunos têm a 
oportunidade de escolher participar das aulas no formato híbrido (presencialmente e remotamente) ou no 
formato remoto, exclusivamente. 

Como funcionará o ENSINO HÍBRIDO? 

Para os alunos/famílias que optarem pelo ensino híbrido, dividiremos a turma em 2 grupos. Os grupos (A e B) 
virão semana sim, semana não presencialmente/remotamente, seguindo a escala e horário disponíveis na 
circular enviada aos pais via e-mail. Para os que optarem pelo ensino remoto apenas, estes devem assistir as 
aulas diariamente de casa, no horário aqui disponibilizado.  

Ressaltamos que A AULA no formato híbrido (PRESENCIAL) É OPCIONAL, pois continuaremos a oferecer as aulas 
transmitidas pelo GoToMeeting em tempo real e postaremos todas as aulas gravadas, posteriormente. 

A seguir, listamos pontos muito importantes para que o aluno possa assistir, desde o primeiro momento, às 
aulas, acompanhar a postagem dos conteúdos, manter contato com os professores, assistir às aulas do turno 
da tarde e se potencializar investindo continuamente em seu desenvolvimento. 

O que o aluno deve fazer para acompanhar as aulas e os conteúdos do Ensino Fundamental 1? 

1. ACESSAR OS CONTEÚDOS E PROPOSTAS: Conteúdos e Propostas é um tipo de planejamento que abrange a 
carga horária semanal/quinzenal/mensal da disciplina, está disponível no CANAL DE PAIS E ALUNOS (VER 
TUTORIAL para acessar EM ANEXO) e deve ser acessado pelo aluno para se planejar para as aulas, assistir aos 
links, fazer os exercícios, dentre outros. 
 

Ele oferece: 
➢ Lista de conteúdos e objetivos a serem alcançados, com a carga horária semanal/quinzenal/mensal 
➢ Mídia digital referente ao(s) conteúdo(s) sugerido(s) para cada semana (videoaulas na internet, 
videoaulas dos professores do Plínio Leite, sugestão de sites de consulta, apresentação de slides, links dos 
livros didáticos dentre outros) 
➢ Atividade(s) escrita(s) elaborada(s) pelo(s) professor(es)  
➢ Sempre que possível e necessário, propostas extras que enriqueçam o conhecimento dos alunos. 

 
2. FREQUENTAR AS AULAS: SE O ALUNO ESTIVER PARTICIPANDO DO ENSINO HÍBRIDO, deverá frequentar 
presencialmente à escola durante uma semana e na outra semana, ASSISTIR REMOTAMENTE as aulas pelo 
GoToMeeting, PLATAFORMA utilizada pela escola para as nossas AULAS ON LINE.  O ALUNO QUE OPTAR POR 
ASSISTIR AULAS REMOTAS APENAS, deverá assistir DIARIAMENTE as aulas no GoToMeeting (em anexo, o 
TUTORIAL para baixar o GoToMeeting no seu aparelho). 
 
IMPORTANTE:  

✓ Os alunos quando assistirem a aula remota, devem ficar com a câmera ligada para que tenhamos a certeza 
da presença do aluno durante toda a aula. Os auxiliares fazem a chamada diária também por esse meio. 

✓ Os alunos que vierem presencialmente, deverão estar uniformizados. 
 

 



 
Seguem os HORÁRIOS DE AULAS E LINKS que serão usados para as aulas. Ressaltamos que logo que liberados, 
aplicaremos o horário normal de aulas, a carga horária total do Ensino Fundamental 1. 

 
ENDEREÇO PARA ENTRAR NO GOTOMEETING 1º. Ano https://global.gotomeeting.com/join/860012773 

 

               1º. Ano: Todos, a partir de 18/2 
 

 
2º. Ao 5º. Ano:  

 
GRUPO A – Semana de 18/2 e 19/2, Semana de 1 a 5/3 

GRUPO B – Semana de 22/2 e 26/2 e Semana de 8 a 12/3 

ENDEREÇO PARA ENTRAR NO GOTOMEETING 2º. Ano https://global.gotomeeting.com/join/659633085 

 

ENDEREÇO PARA ENTRAR NO GOTOMEETING 3º. Ano https://global.gotomeeting.com/join/385782973 

 ENDEREÇO PARA ENTRAR NO GOTOMEETING 4º. Ano https://global.gotomeeting.com/join/672721501 

 ENDEREÇO PARA ENTRAR NO GOTOMEETING 5º. Ano https://global.gotomeeting.com/join/907372301 
 

*A aula de Educação Física será apenas presencial. Para os alunos que estiverem assistindo remotamente, 
os professores postarão no GEO, atividades teóricas e vídeos relativos ao trabalho que deverão ser realizados e 

assistidos respectivamente pelos alunos. 

 1º. ANO - ALUNOS DO ENSINO PRESENCIAL 

 2ª feira 3º feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13H05/ 13H55 Geografia História Geografia Matemática Português 

13H55/ 14H45 Ciências História Música Matemática Português 

14H45/15H35 Ciências Espanhol Educação Física Artes Redação 

 1º. ANO - ALUNOS DO ENSINO REMOTO 

 2ª feira 3º feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
13H55/ 14H45   Música   

14H45/15H35  Espanhol Educação Física * Artes  

15H35/ 16H25 PROFESSORA EM TRÂNSITO História Geografia Matemática PROFESSORA EM TRÂNSITO 
16H25/17H15 Ciências História Geografia Matemática Português 

17H15/17h45 Ciências  Português Redação Português 

 Presencial 

 Híbrido (presencial/online) 

 Remoto 

 2º. Ano - ENSINO HÍBRIDO  

 2ª feira 3º feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

14H45/ 15H35 Geografia História Geografia Matemática Português 

15H35/ 16H25 Ciências Espanhol Educação Física* Artes Português 

16H25/17H15 Ciências História Música       Matemática Redação 

 3º. Ano- ENSINO HÍBRIDO  

 2ª feira 3º feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

13H05/ 13H55 Geografia História Música Artes Português 

13H55/ 14H45 Ciências Espanhol Educação Física* Matemática Português 

14H45/15H35 Ciências História Geografia Matemática Redação 

 4º. Ano- ENSINO HÍBRIDO  

 2ª feira 3º feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

13H05/ 13H55 Geografia Espanhol          Educação Física* Matemática Português 

13H55/ 14H45 Ciências História Geografia Artes  Português 

14H45/15H35 Ciências História Música Matemática  Redação 

 5º. Ano- ENSINO HÍBRIDO  

 2ª feira 3º feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

14H45/ 15H35 Geografia História Geografia Matemática Português 

15H35/ 16H25 Ciências História Música Matemática Português 

16H25/17H15 Ciências Espanhol Educação Física*          Artes Redação 

https://global.gotomeeting.com/join/860012773
https://global.gotomeeting.com/join/659633085
https://global.gotomeeting.com/join/385782973
https://global.gotomeeting.com/join/672721501
https://global.gotomeeting.com/join/907372301


 
 
 
 

3. PARTICIPAR DAS AULAS COMPLEMENTARES (reforço) QUE ACONTECEM NO PERÍODO DA MANHÃ, em 
horário enviado mensalmente pela Coordenação e postado no site da escola. 

 

4. SEMPRE QUE TIVER ALGUMA DÚVIDA, ENVIAR UM E-MAIL PARA OS SEUS PROFESSORES. Eles responderão 
as dúvidas até a próxima aula da disciplina. Este e-mail será utilizado também para envio de tarefas e avaliações 
PELOS ALUNOS, sempre que solicitados: 

 

anderson.silva@colegioplinioleite.com.br,  
beatriz.barroso@colegioplinioleite.com.br,  
erika.armond@colegioplinioleite.com.br,  
ivonete.piotrowski@colegioplinioleite.com.br, 
annapaula.viegas@colegioplinioleite.com.br,  
marcia.porto@colegioplinioleite.com.br,  
michelle.monteiro@colegioplinioleite.com.br,  
neyva.carvalho@colegioplinioleite.com.br,  
pedro.marques@colegioplinioleite.com.br,  
simone.reis@colegioplinioleite.com.br,  

 

5. ALGUNS PONTOS IMPORTANTES E IMPRESCINDÍVEIS PARA SEMPRE LEMBRAR: 
 

❖ Os alunos devem, mesmo durante o período de aulas híbridas e remotas, em que os horários de aula estão 

por força da lei, reduzidos, respeitar o horário de início e término de aulas (13h05min às 17h45min), se 

organizando e iniciando seus estudos, seja em casa ou na escola. Esse hábito leva o aluno a entender a 

importância do estudo contínuo, de acessar os CONTEÚDOS E PROPOSTAS, de organizar seus pertences 

para as aulas; nos tempos livres do seu turno, deve ainda fazer exercícios, trabalhos, deveres, e aproveitar o 

tempo para ampliar o seu conhecimento.  

❖ Tenha um espaço reservado, a sua agenda, para anotar propostas que serão pontuadas ou precisam ser 

enviadas para o e-mail do professor. Cumprir com os prazos é essencial para o seu crescimento e é uma 

forma pela qual verificamos dedicação e aprendizagens dos alunos. Todos os alunos receberão via drive thru 

a agenda fornecida pela escola. 

❖ Há alguns livros adotados que também podem ser usados na versão digital. Não deixem de se cadastrar para 

usar livros virtuais.  Caso não consiga acessar, entre em contato com a Coordenação, que lhe ajudará; 

❖ Não deixe de realizar semanalmente as ATIVIDADES PLUS da semana e devolver virtualmente na data 

correta. O calendário é enviado por e-mail no início do ano e postado no site da escola. Não serão aceitas 

ATIVIDADES PLUS fora da data. 

 

Solicitamos ainda aos responsáveis que na hora da aula remota, disponibilizem um espaço mais tranquilo da 

casa, com material disponível da disciplina (estojo, caderno, livro ...), para que o aluno possa ouvir todas as 

explicações e no momento certo, ele possa interagir com o (a) professor (a). 

 
Agradecemos a atenção e acreditamos que seguindo essas orientações, o acompanhamento e aproveitamento 

das aulas será ainda maior. 

 

Qualquer dúvida, entre em contato com a Coordenação do segmento - Maria de Fátima Cruz: 

mariadefatima.cruz@colegioplinioleite.com.br 

 

Atenciosamente, 

EQUIPE PEDAGÓGICA DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

 

 

Colégio Plínio Leite: Valores para construir, talentos para revelar 
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