Centro Educacional Teresa Cristina
Circular 011/2020
São Gonçalo, 15 de abril de 2020.
Prezados Pais e Responsáveis do Ensino Fundamental.
Como já informado nas circulares anteriores, continuamos presentes com vocês nos meios
digitais, publicando diariamente em nossas redes sociais e oferecendo o apoio pedagógico
efetivo aos alunos através das atividades domiciliares disponibilizadas em nosso site
semanalmente, bem como a criação do Grupo de Whatsapp para cada turma possibilitando
assim o compartilhamento de experiências, e o contato direto com os professores que estão
oferecendo suporte mantendo sempre o vínculo ALUNO-PROFESSOR e auxiliando nas dúvidas
pedagógicas que surgirem.
Dando continuidade ao que já vem sendo trabalhado em nossos grupos de apoio aos
estudos domiciliares, estamos nos preparando para continuar oferecendo o nosso melhor para
os nossos alunos, e iniciaremos a partir da próxima semana o acesso a Plataforma Moderna
Compartilha para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, através do site
(www.modernacompartilha.com.br). Trabalharemos com os livros didáticos apoiados em
recursos digitais disponíveis na Plataforma, que funcionará tanto no site como em aplicativo de
celular e tablet.
A Moderna Compartilha é uma Plataforma de estudos que está disponível para aprimorar
ainda mais os conhecimentos dos nossos alunos.
Na preparação para darmos início ao acesso a PLATAFORMA MODERNA COMPARTILHA,
a escola estará disponibilizando no site e nos grupos de estudos do Whatsapp a partir de
amanhã (16/04/20) um TUTORIAL de acesso em 4 passos, onde será informado o login dos
alunos por turma, e lembrando que a senha será formada pelos 8 dígitos da data de nascimento
do aluno. Ao longo desta semana divulgaremos vídeos explicativos e orientações sobre o
acesso a plataforma em nosso canais digitais.
As aulas serão pré-gravadas e colocadas na plataforma seguindo o Planejamento Semanal.
Os alunos deverão assisti-las no horário da tarde, em que estariam na escola, para não
perderam a rotina escolar. As atividades estarão disponíveis na plataforma e no site da escola e
devem ser realizadas e guardadas para serem entregues no retorno às aulas para as devidas
correções. Os pais que desejarem, podem filmar e fotografar os alunos estudando para
publicarem em suas redes sociais marcando os perfis da escola ou nos enviando para
publicação em nossas redes e assim incentivar e motivar os demais colegas.
Em meio a toda essa turbulência é importante salientar que não haverá perdas pedagógicas
e que nenhum aluno será prejudicado. Todas as medidas estão sendo tomadas em prol do
cuidado com a preservação da saúde de todos.
Pedimos a Deus que esse momento passe logo para podermos retornar ao convívio fraterno e
cheio de alegria.
Juntos somos mais fortes!
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.

