São Paulo, 03 de abril de 2020.

Circular N.º 08/2020 – E. Fundamental - Encontros online

Prezados Srs. Pais e/ou responsáveis,

tendo em vista a gravidade do panorama mundial e, aquele que nos afeta individualmente o brasileiro - em relação ao Coronavírus, eu, minha equipe pedagógica e administrativa temos trabalhado
Full Time e online desde o dia 23 de março, na preparação de um programa que possa contribuir para que
nossos alunos mantenham vínculos com suas professoras (Ed. Infantil e Fundamental I) e seus amigos
experimentando atividades nas suas casas. Bem como para os alunos do Fundamental II e Ensino Médio
atividades de todas as disciplinas, no site oficial do Colégio São Gonçalo.

Decidimos por lançar o programa (ainda experimental) na próxima segunda-feira, dia 06 de
abril – SALAS DE AULAS VIRTUAIS montadas na Plataforma Zoom Meeting encontros virtuais com
HORÁRIO PREESTABELECIDO para cada turma de forma que não nos percamos, com rotinas, encontros
e aprendizagens coletivas, sabendo que entraremos diariamente com os alunos.
Os senhores receberão das professoras da sala, um LINK pelo WHATSAPP, com um
convite para entrar na sala e deverão aceitá-lo, clicando no link enviado, diariamente.

O convite virá no grupo montado pela Escola até que nossas salas virtuais fiquem prontas
na plataforma. Buscamos manter a lógica de ensino e aprendizagem que construímos presencialmente na
escola, utilizando uma ferramenta online para que possamos fazer encontros virtuais com os alunos, todos
ao mesmo tempo. Por ser uma experiência, iniciaremos essa semana devagar, da seguinte maneira:

1. Os professores chamarão vocês por WHATSAPP - cada turma terá um HORÁRIO FIXO com seus
professores e os alunos;
2. Para tanto precisamos que organizem um local onde os alunos sintam-se confortáveis e possam prestar
atenção no computador, tablet ou celular - o aparelho que puderem disponibilizar para isso;
3. Vocês estão recebendo 2 tutoriais (1 para celular outro para computador) para facilitar a implantação da
plataforma Zoom Meeting em sua casa;
4. Solicitamos, se possível, que os pais ou outro cuidador fiquem com os alunos ao menos nos primeiros
dias para que possamos nos organizar.

Qualquer dúvida, a Direção e Coordenação encontram-se à disposição.

Atenciosamente,
Patrícia M. Silveira
Diretora de Escola
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