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Caros alunos, alunas e famílias do Ensino Médio do CJN, 

 

Estamos vivendo um momento atípico e difícil. A pandemia trouxe enormes desafios em 2020 e 

continua a impactar todos os setores da sociedade, o funcionamento dos estabelecimentos, do 

serviço público, afetou a relação entre as pessoas e impôs um novo modo de viver, interagir 

em todo o mundo. E, consequentemente afetou as escolas, impedindo que o ensino 

acontecesse presencialmente e da forma ideal, com interação e aprendizado presenciais. 

 

Em 2020 o Colégio Jardim das Nações não mediu esforços para garantir ensino de qualidade 

para todos, dentro da limitação imposta pelas circunstâncias. 

A nova realidade que se reconfigura diariamente exige respostas rápidas e muita flexibilidade 

de todos os lados. 

Em 2021 o cenário ainda não é o mais favorável, embora a vacina nos tenha enchido de 

esperança, ainda temos um longo caminho até a imunização de todos contra a COVID 19 e 

precisaremos ainda de muitos cuidados e rigor nos protocolos. 

 

Em 2021 funcionaremos no Ensino Médio de forma HÍBRIDA com início das aulas previsto 

para 01 de fevereiro: 

1) Aulas presenciais e remotas; 

2) As aulas serão transmitidas simultaneamente das salas de aulas do CJN; 

3) Haverá controle de frequência para todos os alunos/ alunas. Os que vierem presencialmente 

e os que assistirão às aulas remotamente; 

4) Os alunos e alunas que são do grupo de risco ou que optarem por não comparecer à escola 

presencialmente, poderão fazer isso mediante o preenchimento de um documento pelo 

responsável na secretaria do Casarão. Poderão continuar com ensino não presencial; 

5) Elaboramos um rodízio de alunos dentro da capacidade máxima de 35% que poderemos 

receber presencialmente (divulgaremos oportunamente a divisão dos grupos de 

aproximadamente 11 alunos por sala vindo até duas vezes na semana para a escola); 

6) Organizamos o horário de aulas o mais próximo possível da realidade do ensino presencial 

para evitar transtornos e prejuízos para os alunos e alunas na progressão de fase 

(divulgaremos oportunamente); 

7) Enquanto o ensino for híbrido, não realizaremos algumas atividades complementares, 

priorizamos as aulas regulares, um diagnóstico do nível de aprendizagem das turmas e 
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retomada de conteúdos que não foram bem aprendidos em 2020 e avanço dos conteúdos 

2021; 

8) O espaço físico do CJN foi adaptado de acordo com protocolos de saúde dos órgãos 

competentes e há informações claras sobre eles por todo CJN; 

9) Professores e funcionários foram treinados em relação aos protocolos de saúde; 

10) A cantina não funcionará. Cada aluno e aluna deverá trazer seu próprio lanche de casa 

enquanto durar o ensino híbrido. 

 

Seguem documentos importantes para os alunos e alunas e também para as famílias. 

Recomendamos a leitura e também recorrerem a eles sempre que tiverem dúvidas. 

1) Manual do aluno - que contém informações sobre funcionamento do Ensino Médio. Vale 

destacar que muitos procedimentos e cronogramas descritos nesse manual serão adaptados 

em função do ensino híbrido. Vamos comunicando oportunamente. 

2) Protocolos de saúde 

3) Código de ética para ensino remoto 

 

Importante: em tempos de pandemia, de ensino remoto, a comunicação com alunos, alunas e 

famílias é fundamental e precisa ser clara e eficiente. Usamos as seguintes formas de 

comunicação: 

Plataforma classapp, whats app do CJN, e-mail da orientadora e coordenador, e- mail do 

suporte de TI, site e mídias sociais. 

 

Celular do CJN – (12) 99765-1805 

E- mail da Adriana Orientadora Educacional e Coordenadora Pedagógica - 

adriana@escolajardim.com.br 

E- mail do Marco Antônio Coordenador de Ciências Naturais e Matemática - 

marco.santos@escolajardim.com.br 

Classapp - Comunicação família x escola. Avisos importantes, informações de acesso, ano passado foi 

passado o passo a passo da rematrícula 

E- mail da informática - pamela.muratt@escolajardim.com.br e rafael.tinoco@escolajardim.com.br 

E- mail da secretaria do CJN - amanda.ferreira@escolajardim.com.br e 

laisa.oliveira@escolajardim.com.br 

E- mail do financeiro - danielle@escolajardim.com.br 

E- mail da Maluh - maluh.bastos@escolajardim.com.br 

 

Sejam todos bem-vindos! Superaremos juntos as dificuldades! Contem conosco! 

Equipe do CJN – janeiro de 2021 

mailto:marco.santos@escolajardim.com.br
mailto:pamela.muratt@escolajardim.com.br
mailto:rafael.tinoco@escolajardim.com.br
mailto:amanda.ferreira@escolajardim.com.br
mailto:laisa.oliveira@escolajardim.com.br
mailto:danielle@escolajardim.com.br
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Apresentação 
 

Meus queridos e queridas, alunos do CJN 2021! 

 

Que período difícil vivemos em 2020! Havíamos planejado um ano muito especial, a Escola 

Jardim das Nações completava 50 anos de vida!!!  

Porém, os mil planos, projetos de festas e comemorações, tudo foi por água abaixo quando a 

pandemia marcou presença não só por aqui, mas pelo mundo todo!  

Que difícil e preocupante foi atravessar esse ano! Agora nos chega a esperança de que a 

vacina possa trazer alguma tranquilidade para retomar a vida, não aquela a que estávamos 

acostumados, mas, enfim, uma vida mais normal, mais conhecida e menos desgastante. No 

entanto, apesar dos pesares, aprendemos muito com esta pandemia, temos que reconhecer 

isso. Aprendemos a ter que buscar soluções para problemas que nunca imagináramos ter que 

enfrentar. Aprendemos todos, desde a direção, passando pelos professores e funcionários até 

chegar a vocês, nossa razão de ser! Todos tivemos que crescer, tivemos que resolver 

problemas inusitados, enfrentando desafios na busca de novos caminhos nas formas de viver, 

motivar e passar os conhecimentos necessários a vocês, transmitindo, junto com isso, a 

segurança e a certeza de que dias melhores seguramente nos chegarão! Vocês serão uma 

geração marcada pelo vírus, é verdade, mas vocês são a geração que abriu as portas para 

uma nova forma de viver, estudar e aprender! E vocês ainda marcarão esta época de muita 

luta, de muitas novidades e surpresas, pelo sucesso que estão tendo nos resultados de todo 

esse trabalho, o que pode ser comprovado pelos vestibulares. Vários alunos passando 

brilhantemente pelo crivo dessa prova tão significativa, que abre as portas das Universidades, 

incluindo as faculdades ainda mais em foco, agora em época de pandemia, as de medicina! 

Estamos todos de parabéns, vocês, os professores, a direção e as famílias, cada um 

cumprindo seu papel, aprendendo sempre e se comportando todos com os mesmos objetivos: 

a felicidade, a aprendizagem, a coragem para enfrentar os desafios e poder, por fim, colher os 

frutos desse esforço, adquirindo os conhecimentos necessários para enfrentar não só os 

vestibulares, mas tudo o que lhes virá pela frente na vida, em todas as áreas, acadêmica, 

emocional, familiar e social! 

 

Sejam muito felizes, meus queridos, vocês provaram que têm potencial para chegar aonde 

quiserem!! 

Boa sorte para vocês neste novo ano!  

 

Julia Maria Rocha Carneiro Bastos -  Fundadora da Escola e Colégio Jardim das Nações 

Janeiro 2021 
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CALENDÁRIO 2021 – CJN 
01/01 – Feriado: Confraternização 

Universal 

27 a 29/01 – Planejamento 

01/02 – Início das Aulas do 1º Semestre 

15 a 17/02 – Atividade Suspensa (Dia 

compensado): Carnaval 

23 a 25/02 – Encontro de Pais 

27/02 – Simulado 

13 e 20/03 – Simulado 

02/04 – Feriado: Sexta-feira da Paixão 

05/04 – Feriado: Festa de São Benedito 

10/04 – Aniversário da Escola 

15 a 22/04 – Período de Avaliação 

Bimestral 

21/04 – Feriado: Tiradentes 

23/04 – Testão 

27/04 – 2ª Chamada de Provas 

30/04 – Divulgação de Boletim 

01/05 – Feriado: Dia do Trabalho 

04/05 – Conselho de Classe 

07/05 – Prazo máxima para pedido de 

reconsideração contra avaliação  

15/05 – Simulado 

22 e 29/05 – INTERCOL 

03 e 04/06 – Feriado: Corpus Christi e 

Atividade Suspensa (Dia compensado) 

12/06 – Simulado 

23 a 29/06 – Período de Avaliação 

Bimestral 

26/06 – Festa Junina na APAE 

30/06 – Testão 

01/07 – 2ª Chamada de Provas 

02/07 – Divulgação de Boletim / Término 

das Aulas do 1º Semestre  

09/09 – Feriado: Data Magna do Estado 

12/07 – Prazo máxima para pedido de 

reconsideração contra avaliação  

26/07 – Início das Aulas do 2º Semestre 

26 a 30/07 e 02 a 06/08 – Recuperação 

Semestral 

12/08 – Divulgação de Boletim 

14/08 – Simulado 

17/08 – Conselho de Classe 

19/08 – Prazo máxima para pedido de 

reconsideração contra avaliação 

21/08 – Simulado 

24/08 – Feira do Livro 

29/08 – Concurso de Bolsas 

06 e 07/09 – Atividade Suspensa (Dia 

compensado) e Feriado: Independência 

11/09 – Simulado 

21 a 27/09 – Período de Avaliação 

Bimestral 

28/09 – Testão 

30/09 – 2ª Chamada de Provas 

01/10 – Divulgação de Boletim 

04/10 – Feriado: Festa de São Francisco 

05/10 – Conselho de Classe 

11 e 12/10 – Antecipação Dia do 

Professor e Feriado: Nossa Senhora 

Aparecida  

13/10 – Prazo máxima para pedido de 

reconsideração contra avaliação  

30/10 – Apresentação de Projetos 

01 e 02/11 – Atividade Suspensa (Dia 

compensado) e Feriado: Finados  

06/11 – Simulado 

15/11– Feriado: Proclamação da 

República 

22 a 26/11 – Período de Avaliação 

Bimestral 

29/11 – Testão 

30/11 – Conselho de Classe / Divulgação 

de Boletim / 2ª Chamada de Provas / 

Término das Aulas do 2º Semestre 

01 a 13/12 – Recuperação Final 

03/12 – Baile de Encerramento 

05/12 – Feriado: Aniversário de Taubaté 

07/12 – Prazo máxima para pedido de 

reconsideração contra avaliação  

14, 16 e 17/12 - Planejamento 

15/12 – Conselho de Classe / Divulgação 

de Boletim 

17/12 – Colação de Grau 

25/12 – Feriado: Natal
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CRONOGRAMAS DE SIMULADOS 2021 

 

As datas anuais inicialmente previstas dos simulados 

ENEM/vestibulares, Avaliações Sistemáticas (AS) e Avaliações 

Diagnósticas (AD) para 1as, 2as e 3as séries e outras informações estão 

disponibilizadas no link a seguir, também disponibilizado por outros 

meios, que será atualizado eletronicamente em caso de alterações 

necessárias ao longo do ano devidas à pandemia. 

 

CLIQUE AQUI ( Verifique se seu equipamento possui um leitor de planilhas e abra a aba 

correspondente à série desejada ) : CRONOGRAMA DE SIMULADOS 2021 

 

Todas as avaliações e simulados externos estão previstos no formato 

digital e remoto, havendo possibilidade de realização de alguns 

presenciais assim que houver condições de segurança e logística. No 

formato digital, as inscrições são sempre automáticas e as provas ficam 

liberadas durante uma janela (dias e horários indicados no cronograma), 

permitindo que o estudante e família se ajustem ao período mais 

conveniente. No calendário escolar estão indicados os sábados 

letivos com simulados, porém alguns sábados não letivos serão 

necessários para oferecer mais opções para os estudantes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12CC22k45SMx17b5woqlNtHpDYChGRo6FuHeAyHK7Sj8/edit?usp=sharing
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MISSÃO 

 

Formar um Ser Humano para exercer sua cidadania com 

competência e liderança para a Paz. 

 

VALORES E PRINCÍPIOS 

 

Valores  

● Formação integral dos alunos;  

● Atualização constante;  

● Relações interpessoais pautadas nos princípios democráticos de 

justiça e solidariedade;  

● Compromisso de todos com o projeto educativo.  

Princípios 

● O compromisso do Colégio Jardim das Nações é de informar 

(construção de conhecimento) e formar (ensinar a conviver) nossos 

alunos.  

● O diálogo deve ser a forma de resolver os conflitos e a confiança a 

base das relações.  

● Compromisso com o desenvolvimento de todos: alunos e 

funcionários. Todos devem participar do programa de 

formação/treinamento. Estudar e ler sempre.  

● O projeto educativo deve ser conhecido e compartilhado por todos 

os funcionários da instituição para garantir a coerência do trabalho.  

 
EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 

Diretora Geral: Júlia Maria R. Carneiro Bastos  

Diretora do Ensino Médio: Heloísa Carneiro Bastos Marques Silva 

Diretora Pedagógica: Beatriz Carneiro Bastos de Carvalho  

Coordenadora Pedagógica e Orientadora Educacional: Adriana P. 

Vidal Garcez  

Coordenador de Projetos: Antônio dos Santos 

Coordenador de Ciências Naturais e Matemática: Marco Antônio dos 

Santos 

Coordenadora de Vestibular: Maria Isabel Guimarães 
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Secretária do Ensino Médio: Laísa Paes Miranda de Oliveira 

Recepcionista: Amanda Lara Freire Ferreira 

Bibliotecária: Heloisa V. Machado 

Mecanógrafa: Jéssica Vaneli 

Monitora de laboratórios: Ana Julia Saldanha  
TI: Pâmela Muratt e Rafael Tinocco 

Apoio: Vanda Maria P. da Silva e Patrícia P. dos Santos 

 
 

ESTRUTURA PEDAGÓGICA 
Horário Escolar 

As aulas do Ensino Médio acontecem nos períodos matutino e 

vespertino. Algumas aulas de Educação Física poderão acontecer no 

período noturno. 

● aulas da manhã – de 7h às 12h40 

● aulas da tarde – de 14h às 17h40 

● intervalos – 8h40/9h  ; 10h40/11h  ;  15h40/16h 

 

Os horários das aulas estão afixados nos murais das salas e da 

secretaria e disponibilizados no site do Colégio.  

O aluno deve atentar que no calendário letivo estão previstas algumas 

atividades escolares e simulados nos finais de semana. 

 

Material didático e recursos de apoio para os estudos  

O Colégio Jardim das Nações adota os livros didáticos, os serviços 

educacionais e a tecnologia digital online e offline do Sistema Ari de Sá 

– SAS para 1ª s e 2ª s séries e o sistema de ensino GeekieOne para 3ª 

série, neste caso, no formato exclusivamente digital. 

SAS e Geekie são dois parceiros de grande expressão nacional e 

internacional em serviços de educação e contam com o desenvolvimento 

permanente de recursos tecnológicos, dentre eles Big Bata e Inteligência 
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Artificial, desenvolvidos para oferecerem as melhores experiências de 

aprendizagem dos estudantes. 

Para as 1ª s e 2ª s séries, o material didático SAS é constituído por seis 

livros-apostilas para cada série, distribuídos ao longo dos bimestres. 

Cada livro apresenta o conteúdo programático de todas as disciplinas e 

traz exercícios para classe e para casa visando à revisão diária dos 

assuntos estudados. O aluno recebe também diversos outros materiais 

suplementares que podem ser trabalhados em casa ou que são 

eventualmente solicitados pelos professores para atividades 

específicas, podendo ser também acessados pelos estudantes a partir 

do portal SAS.  A aquisição do material deve ser feira na boutique do 

Colégio logo no início do ano.  

O GeekieOne disponibiliza online e offline, a partir de qualquer dispositivo 

conectável à internet, os conteúdos do ensino médio cuidadosamente 

adaptados para uma linguagem tecnológica moderna e familiar aos jovens 

atualmente.  

Para a 3ª série, os conteúdos GeekieOne incluem os textos das aulas, 

exercícios de classe e para casa. A plataforma permite a interação dos 

alunos e professores através de notificações eletrônicas, grifos digitais, 

envio de atividades extras e orientações para avaliações, dentre outras 

possibilidades. Em complemento, professores e coordenação podem 

acompanhar posteriormente, ou em tempo real, o desempenho dos 

alunos por disciplina, por turma ou individualmente. 

Cada aluno receberá um código de ativação para cadastro e uso da 

plataforma SAS e do GeekieOne, de acordo com sua série, devendo 

manter seu acesso às plataformas digitais sempre ativo e atualizado, 

comunicando imediatamente nosso departamento de TI em caso de 

alguma dificuldade técnica. 
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Grade curricular 2021 

1ª série 

Áreas do Conhecimento Frentes de disciplinas 
Aulas por 
semana 

Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias 

Gramática 2 

Redação 2 

Literatura 2 

Língua Estrangeira - Inglês 1 

Matemática e suas 
Tecnologias 

Álgebra 2 

Trigonometria 2 

Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias 

Física 4 

Química 3 

Biologia 3 

Ciências Humanas e suas 
Tecnologias 

História 2 

Geografia 2 

Filosofia 1 

Sociologia 1 

Programa Socioemocional LIV 1 

Eletivas (De acordo com a 

proposta do Novo Ensino 

Médio)  

 
A definir, quando houver 
retorno 100% presencial. 

 
A definir. 

 

 

Atividades obrigatórias: 2 h/a semanais de Projetos, 2 h/a semanais 

Educação Física, 1 h/a de Laboratório Inteligência de Vida (LIV),1 h/a 

Prova Semanal. 

Atividades opcionais: 4 h/a semanais de plantões de dúvidas 

semanais, 2 h/a semanais de preparação para provas de proficiência 

em Espanhol (DELE) e 2 h/a semanais de preparação para provas de 

proficiência em Inglês (CAMBRIDGE), 2h/a de oficina de teatro 
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2ª série 

Áreas do Conhecimento Frentes de disciplinas 
Aulas por 
semana 

Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias 

Gramática 2 

Redação 2 

Literatura 2 

Língua Estrangeira - Inglês 1 

Arte 1 

Matemática e suas 

Tecnologias 

Álgebra 2 

Geometria 2 

Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 

Física 4 

Química 4 

Biologia  4 

Física/ Matemática A/R 1 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 

História 3 

Geografia 2 

Filosofia 1 

Sociologia 1 

Programa Socioemocional Orientação Profissional 1 

 

Atividades obrigatórias: 2 h/a semanais de Projetos, 2 h/a semanais 

Educação Física, 1 h/a semanal de Orientação Profissional, 1 h/a de 

Prova Semanal 

Atividades opcionais: 4h/a semanais de plantões de dúvidas 

semanais, 4 h/a de Grupo de Estudos Avançados (Física, Matemática, 

Química, Biologia e Redação), 2 h/a semanais de preparação para 

provas de proficiência em Espanhol (DELE) e 2 h/a semanais (curso 

intensivo no segundo semestre) de preparação para provas de 

proficiência em Inglês (CAMBRIDGE), 2h/a de oficina de teatro. 
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3ª série 

Áreas do Conhecimento Frentes de disciplinas 
Aulas por 
semana 

Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias 

Gramática  2 

Redação 2 

Literatura 2 

Língua Estrangeira - Inglês 2 

Matemática e suas 

Tecnologias 
Matemática 4 

Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 

 

Física 4 

Química 4 

Biologia 4 

Física/ Matemática A/R 1 

Bio/ Química A/R 1 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 

História 3 

Geografia 2 

Filosofia 1 

Sociologia 1 

Programa Socioemocional SMART 1 

 

Atividades opcionais: 4 h/a semanais de plantões de dúvidas 

semanais, 1 h/a semanal de SMART (Socioemocional, Mediação, 

Autonomia, Resiliência e Transformação),4 h/a de Grupo de Estudos 

Avançados (Química, Física, Biologia e Matemática), 2 h/a semanais 

Educação Física, 2 h/a semanais de oficina de redação, 2 h/a semanais 

de preparação para provas de proficiência em Espanhol (DELE) e 2 h/a 

semanais de preparação para provas de proficiência em Inglês 

(CAMBRIDGE), 2h/a de oficina de teatro. 
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Plantões de Dúvidas (para 1ª, 2ª e 3ª séries) 

Nos plantões de dúvidas os professores, ou monitores por eles 

indicados, auxiliam o aluno em dúvidas específicas sobre os conteúdos 

das aulas ou de questões de vestibulares e ENEM. 

O aluno deve ter sempre à mão o horário dos plantões de dúvidas e 

usufruir deste recurso oferecido pelo Colégio com regularidade, evitando 

o acúmulo de problemas às vésperas das provas. 

Os alunos poderão ser convocados para participar dos plantões de 

dúvidas, se apresentarem rendimento insuficiente, a partir do 

fechamento do 1º bimestre. 

O CJN oferece plantões de dúvidas semanais de Matemática, Química, 

Física e Biologia. 

Havendo indicação dos professores, alguns alunos poderão ser 

convocados para comparecerem aos plantões como atividade de 

reforço. 

Orientações sobre organização, métodos e estratégias de estudo 

O CJN coloca à disposição dos alunos que apresentem dificuldades de 

organização e estratégias de estudo, a orientação da Coordenação de 

Ciências da Natureza e Matemática. Da mesma forma, oferecemos aos 

alunos orientações sobre estratégias para realizar provas de 

vestibulares específicos e ENEM. Os agendamentos deverão ser feitos 

na secretaria. 

Coordenação de Vestibular 

Essa coordenação orienta os alunos sobre as modalidades de 

processos seletivos, concorrência, posicionamento das instituições nos 

rankings acadêmicos e mercado de trabalho, perspectivas e tendências 

profissionais. Os agendamentos deverão ser feitos na secretaria. 

 

 

 



15 

 

Grupo de Estudos Avançados (GEA) 

Nos horários dos 2ª e 3ª séries, professores ministram conteúdos 

específicos de alguns vestibulares de grande concorrência, antecipam 

assuntos e propõem questões de nível difícil relativas aos conteúdos 

desses exames. 

No início do ano, a partir do aproveitamento do ano anterior, alguns 

alunos serão pré-selecionados e convidados para esses cursos e 

receberão um contrato especificando as condições de frequência para 

que o curso seja totalmente gratuito, havendo apenas o pagamento de 

uma taxa única de adesão. 

A coordenação indicará o GEA como indispensável, dependendo das 

expectativas de cada aluno.  

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

Instrumentos de Avaliação 

- Testão: É uma prova com conteúdos de várias disciplinas e com 

questões de múltipla escolha semelhantes às questões do ENEM, que 

acontece ao final de cada bimestre. 

- Prova Bimestral: Esta prova acontece ao final de cada bimestre com 

conteúdos estudados ao longo deste período e contém questões 

predominantemente dissertativas. 

- Prova Semanal: Tem o objetivo de manter o aluno estudando, num 

ritmo regular, ao longo do ano. A cada semana o aluno realiza uma 

prova que contempla um bloco de no máximo 4 disciplinas, 

alternadamente, de forma que, a cada bimestre realize 2 provas 

semanais de cada disciplina. Esta é uma prova com questões de 

múltipla escolha e/ou dissertativas.  

- Projeto: Pesquisa e produção de trabalho feito em grupos mistos de 1ª 

e 2ª séries e orientados pelos professores. Tem duração anual. 

- Simulados e avaliações diagnósticas: São atividades opcionais, 

porém recomendadas, que acontecem regularmente, em geral aos 
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sábados (eventualmente aos domingos) e para as quais o aluno deverá 

se inscrever na secretaria do CJN em prazo hábil. Os alunos realizam 

provas de vestibular para testar seus conhecimentos, a gestão do 

tempo, estratégias de realização de provas e detectar seus pontos 

fortes e fragilidades. Para alguns simulados, caso o aluno atinja 

pontuação mínima - 50% de acertos ou mais - poderá ter 0,50 ponto 

acrescentado à média bimestral de duas ou três disciplinas que ele 

escolherá de acordo com suas demandas. Verifique no cronograma 

de simulados como e quais deles possibilitam bonificação. 

O aluno que se inscrever e não comparecer a um simulado presencial 

deverá, ao se inscrever para o próximo dentro do prazo estipulado, 

pagar uma taxa correspondente ao valor das cópias e logística. 

Não há 2ª chamada de simulados. Caso o simulado perdido esteja 

previsto como obrigatório, o aluno ficará com zero nesta etapa. 

- Outros Instrumentos de Avaliação: relatórios e provas de 

laboratório, trabalhos em grupo, produção de textos, provas de livro, 

seminários, tarefas de casa, listas de exercícios, atividades em 

plataformas adaptativas e outros. 

Composição das Notas 

- O Sistema de Avaliação acontecerá em seis etapas, a saber:  

● 4 notas bimestrais  

● 1 recuperação semestral, em julho  

● 1 recuperação anual, depois do 4º bimestre 

Composição da média bimestral 

O cálculo da média bimestral de 1ª e 2ª séries será feito da seguinte 

forma:  

1ª Nota : Prova Semanal + Outros Instrumentos de Avaliação  

2ª Nota : Prova Bimestral  

3ª Nota: Projeto 

4ª Nota : Testão 
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(1ª Nota x 2) + ( 2ª Nota X 4 ) + ( 3ª Nota X 2 ) + (4ª Nota X 2) = Média 

Bimestral 

10 

O cálculo da média bimestral de 3ª série será feito da seguinte forma:  

1ª Nota : Prova Semanal + Outros Instrumentos de Avaliação  

2ª Nota : Prova Bimestral  

3ª Nota : Testão 

(1ª Nota x 3) + ( 2ª Nota X 5 ) + (3ª Nota X 2) = Média Bimestral 

10 

Recuperação Semestral – Julho/ Agosto 

O aluno que não obtiver aproveitamento satisfatório, ou seja, 14,0 

pontos na somatória das médias do semestre, deverá frequentar os 

plantões de dúvidas da semana de Recuperação (previstos no 

calendário letivo) e realizar as provas de Recuperação, bem como 

poderá ser solicitada do aluno a realização de trabalhos. 

A nota obtida na Recuperação Semestral substituirá a média bimestral 

mais baixa do 1º semestre. 

Recuperação Final – Após o fechamento do 4º bimestre  

O aluno que, após o fechamento da média do 4º bimestre não atingir a 

Média Anual = 7,0, ou seja, a somatória de 28,0 pontos deverá 

submeter-se aos plantões e provas de Recuperação. 

O conteúdo cobrado na Recuperação Final poderá ser do ano todo.  

Atenção: Para ser considerado aprovado, o aluno deverá obter, no 

mínimo, a nota 7,0 nas avaliações de Recuperação Final. 

A nota obtida na Recuperação Final substituirá a MÉDIA ANUAL. 
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Recuperação por faltas – Semestral ou Final 

O aluno que atingir 25% ou mais de faltas em alguma(s) das disciplinas, 

deverá compensá-las comparecendo à totalidade de Plantões de 

Recuperação da(s) disciplina(s) respectiva(s) e entregar o trabalho 

correspondente. 

Recuperação opcional – o aluno que desejar poderá se inscrever para 

fazer as provas de recuperação das disciplinas nas quais pretende 

melhorar seus resultados. A inscrição é feita na secretaria do Ensino 

Médio dentro de prazo predeterminado. Essa possibilidade é válida para 

recuperação semestral e não final. 

Em Educação Física, a compensação de ausências, é feita 

bimestralmente, através de atividades e/ou trabalhos definidos pelo 

professor da disciplina. 

 Progressão Parcial  

O aluno que apresentar aproveitamento insuficiente (abaixo da média 

7,0), em até duas disciplinas, será promovido parcialmente para a série 

seguinte e cursará as disciplinas em que não tiver sido promovido em 

horário diferente das aulas regulares, e poderão ocorrer no período 

noturno. As avaliações e condição para aprovação obedecerá ao 

sistema de promoção adotado pela escola. O custo das Progressões 

Parciais por aluno é dado pelo rateio do número total de aulas e de 

alunos por série.  

O aluno só poderá participar das aulas de Progressão Parcial após 

acerto financeiro no Casarão da escola. 

Divulgação de Resultados 

O ano letivo está dividido em quatro bimestres. Ao final de cada um, 

será emitido um Boletim de Avaliação Global, de acordo com o 

desempenho registrado nas provas, tarefas, trabalhos, via Internet, pelo 

site do colégio, acessado mediante senha particular do aluno. Esta 

senha é obtida na Secretaria Escolar do Colégio. 
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2ª chamada  

- Para Provas Bimestrais - A segunda chamada deverá ser solicitada 

na Secretaria Escolar no prazo máximo de 72 horas, ou três dias letivos, 

antes da data da prova, mediante pagamento de taxa extra. Sem este 

procedimento, o aluno não terá direito a outra prova e ficará com 0(zero) 

nas disciplinas em questão. 

- Para Provas Semanais – A 2ª chamada deverá ser solicitada na 

Secretaria Escolar, mediante pagamento de taxa extra, no prazo 

máximo de até 72 horas, ou três dias letivos antes da data da prova de 

2ª chamada. O aluno só terá direito a solicitar 2ª chamada de uma das 

duas Provas Semanais de cada disciplina que realiza no bimestre. O 

valor da prova de 2ª chamada, neste caso, é 5,0. 

OBS: No 2º e no 4º bimestres este prazo será menor, dependendo 

do calendário de provas de final de semestre. 

- Se o aluno perder várias provas por motivo de doença será cobrada 

uma taxa única, mediante apresentação de atestado médico.  

- Se o número de provas bimestrais deixadas para 2ª chamada for 

superior a quatro, o aluno poderá ter até três dias para realização das 

mesmas, obedecendo a datas e horários divulgados pela secretaria. No 

caso das Provas Semanais, a 2ª chamada será feita em um único dia, 

independentemente do número de provas a serem realizadas. 

- Em caso de óbito de familiares, alistamento militar, representação do 

Colégio em jogos e campeonatos externos e vestibulares, o aluno 

estará isento do pagamento da taxa, desde que apresente documentos 

comprobatórios, mas é obrigatório que o aluno faça o requerimento 

de solicitação de 2ª chamada. 

- Alunos que se destacarem em atividades extraescolares nas quais não 

represente o Colégio (competições esportivas e atividades culturais, 

desde que comprovadas por documentos), quando perderem várias 

provas, pagarão 50% do valor diário; se perderem apenas uma prova, 

pagarão a taxa normal.  
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Casos em que não haverá 2ª chamada: 

- O Testão é uma prova que, pela sua construção, não possibilita 2ª 

chamada, ou seja, o não comparecimento do aluno acarretará atribuição 

de nota zero.  

- Não há 2ª chamada para provas de Recuperação; casos excepcionais 

serão analisados pelo Conselho formado por Direção, Coordenação e 

Professores. 

- Não há 2ª chamada de simulados. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Arte 

- A disciplina Educação Artística é trabalhada com a 2ª série, em aulas 

de História da Arte. 

- As aulas de História da Arte fazem parte da grade curricular e são 

obrigatórias. 

Educação Física 

- Educação Física é uma disciplina obrigatória para as 1ª e 2oª séries. 

Vale lembrar que esta disciplina é parte integrante do currículo 

obrigatório da Educação Básica e que, portanto, está sujeita também ao 

inciso VI do Artigo 24 da lei 9394/96- LDB, que diz respeito ao controle 

de frequência. Conforme o disposto no regimento Interno dado Colégio 

Jardim das Nações, assim como nas outras disciplinas, é exigida a 

frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação do 

aluno. 

Os alunos serão inscritos nas práticas de treinamentos esportivos 

optando por uma das modalidades e horários oferecidos: futsal, vôlei, 

basquete ou handball.  

 - A participação nos treinamentos é opcional para as 3ª séries, podendo 

também ser definida por convocação dos professores para participação 

em competições externas. 
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- Consideramos a prática de atividades físicas como fundamental no 

desenvolvimento do aluno, favorecendo sua integração com os demais 

colegas e sendo indispensável à melhoria da qualidade de vida de cada 

um. Os treinamentos acontecerão no período da tarde ou noite. Os 

horários estarão afixados nos murais de sala e da secretaria e 

disponibilizados no site do Colégio. É exigido que o aluno use uniforme 

adequado às atividades físicas que escolheu.  

 

Dispensa de Educação Física  

- De acordo com a lei 6.503 de 13/12/1977, o aluno estará dispensado 

das aulas de Educação Física nos casos em que apresentar documento 

comprovando:  

● Jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas;  

● Convocação para Serviço Militar;  

● Impossibilidade por razões de saúde, com atestado médico;  

● Existência de filho sob responsabilidade do aluno.  

- Atenção aos prazos de apresentação desses documentos, até 30 dias 

após o início do ano ou da entrada do aluno na escola.  

Obs: Vale lembrar que os alunos dispensados das aulas de Educação 

Física não poderão participar de competições esportivas internas e 

externas. 

Laboratório de Biologia, Física, Química e Matemática 

- As atividades no Laboratório de Biologia, Física, Química, Matemática 

e de Investigação são realizadas no próprio período de aulas e são 

dirigidas pelo professor da disciplina e auxiliadas pelo monitor (a) e 

estagiário (a). Essas aulas visam desenvolver procedimentos de 

experimentação e investigação científica e facilitam a assimilação dos 

conceitos trabalhados em sala. Os alunos estão sujeitos aos 

procedimentos específicos de segurança, avaliação e funcionamento do 

laboratório de acordo com o Manual de segurança e o Manual do 

Laboratório. Os alunos terão acesso às referidas normas nos primeiros 

dias de aula. 
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Revisão de provas e notas  

É dever do aluno guardar as provas recebidas e outros instrumentos de 

avaliação e registrar suas notas.  

É direito do aluno requerer revisão de avaliações e médias bimestrais, 

desde que preencha requerimento na secretaria do Ensino Médio, onde 

deverá buscar o retorno sobre sua solicitação. O prazo para a 

solicitação de revisão através do requerimento é de 30 dias 

corridos a partir da data da divulgação do boletim online do 

bimestre encerrado. 

Atividades Complementares  

Ao longo do ano, são oferecidas aos alunos diversas oportunidades de 

participação em Palestras, Debates, Eventos Esportivos, Excursões de 

Estudo e de Projetos Especiais. É esperado que o aluno participe das 

atividades complementares oferecidas pela escola.  

Espaço Guimarães Rosa - Laboratório de Informática e Sala de 

Leitura 

Este espaço está disponível aos alunos nos intervalos entre as aulas e 

no período vespertino, para a realização de trabalhos, consultas e 

empréstimos de livros. Contamos com um monitor de informática e uma 

bibliotecária que auxiliam e orientam os trabalhos dos alunos e 

professores.  

As impressões solicitadas pelos alunos serão cobradas no momento em 

que forem feitas.  

Secretaria Geral (Casarão) 

Junto à Secretaria Geral, o aluno ou seu responsável poderá requerer 2a 

chamada de provas, entregar ou retirar documentos, pagar todas as 

excursões.  

Horário de funcionamento da Secretaria:  

De 2a a 6a feira das 8h às 12h e das 14h às 17h 40 
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Observação: Alguns serviços extraordinários como 2a chamada, 2ª via 

do histórico escolar, boletim ou carnê de pagamento das mensalidades 

terão taxa adicional.  

Mecanografia 

Em local a ser indicado pela secretaria, o aluno do Ensino Médio poderá 

fazer cópias escolares nos horários de intervalo de aulas da manhã e da 

tarde (das 8h40 às 9h; das 10h40 às 11h e das 15h40 às 16h), exceto 

em período de provas ao final de cada bimestre, quando a mecanografia 

se encarrega exclusivamente da preparação das avaliações. 

Seguro de vida e acidentes pessoais  

O Colégio Jardim das Nações oferece a todos os seus alunos o seguro 

de vida e acidentes pessoais, com REEMBOLSO das despesas médico-

hospitalares e odontológicas de até R$10.000,00, devendo o pai 

preencher o formulário próprio da Seguradora, entregando-o na 

secretaria, até 30 dias (corridos) da data do sinistro. 

Doenças infectocontagiosas  

O aluno não poderá vir à escola se estiver com alguma doença 

contagiosa que possa ser transmitida aos colegas: conjuntivite, micose 

e outras.  

 

Frequência às aulas 

O limite de faltas obedece à legislação vigente, ou seja, há necessidade 

de 75% de frequência mínima em todas as disciplinas. Lembramos que 

as faltas são abonadas e as atividades são repostas automaticamente 

apenas em casos de doença infectocontagiosa grave, luto em família e 

serviço militar obrigatório. Nos outros casos, as faltas serão apenas 

justificadas.  
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Comunicação com as famílias 

Individualmente, feita através de agendamentos com a secretaria ou via 

telefonista do CJN, sempre que necessário, com a Coordenadora do 

Ensino Médio. 

Algumas informações gerais serão enviadas às famílias através do 

aplicativo ClassApp. É imprescindível que os responsáveis pelos 

estudantes instalem esse aplicativo em seus smarthphones. 

Através do Guia Mensal online, que informa cronogramas e tem 

matérias relacionadas ao segmento, como textos para alunos e pais e 

notícias sobre o que aconteceu no mês. 

O site www.jardimdasnacoes.com.br e as redes sociais também contém 

informações gerais importantes sobre a escola e colégio Jardim das 

Nações. 

 

REGRAS INSTITUCIONAIS  

As Regras de Convivência de uma comunidade viabilizam a consecução 

dos objetivos comuns a serem alcançados, pois cabe a elas a definição 

dos contratos a serem assumidos pelos envolvidos. Como escola, 

estabelecemos regras e limites visando criar condições favoráveis ao 

cumprimento do papel que nos é próprio: transmitir com qualidade os 

conhecimentos adquiridos pela humanidade.  

Pontualidade nos horários de entrada e saída  

Os alunos que perderem o horário da 1ª aula (7h) deverão aguardar o 

próximo sinal (7h50) e poderão entrar no início da 2ª aula, podendo ter 

até duas entradas com atraso no mês. Se exceder dois atrasos, não 

poderá assistir às aulas naquele dia. Caso o aluno necessite entrar na 

3ª, 4ª, 5ª ou 6ª aulas, será encaminhado para a Coordenadora, que 

deliberará sobre o caso.  

  

http://www.jardimdasnacoes.com.br/


25 

 

O período da tarde segue as mesmas regras do período da manhã. 

As exceções como alistamento/ serviço militar, consultas e exames 

médicos serão analisadas pela Direção.  

Em dia de prova na primeira aula, o aluno terá direito a entrar mesmo 

depois da prova começada, desde que não tenha ultrapassado o limite 

de duas entradas com atraso no mês e que nenhum aluno já tenha 

terminado a avaliação e deixado o local de aplicação da prova.  

As saídas antecipadas poderão acontecer preferencialmente nos 

horários de intervalo - 8h40 - 10h40 e 15h40 - mediante autorização por 

escrito dos pais ou responsáveis. Não serão aceitos pedidos de 

dispensa por telefone, por medida de segurança.  

Uso obrigatório do uniforme  

O uso do uniforme (camiseta e moletom com logotipo da escola) é 

obrigatório em todas as atividades escolares: aulas, excursões e outras 

atividades realizadas no Colégio ou representando o Colégio. Para as 

aulas de Educação Física será exigido o uniforme completo e adequado 

à prática esportiva (bermuda e camiseta com logo da escola, tênis, meia 

e colete). 

Não serão aceitos uniformes modificados como camisetas 

customizadas, com mangas cortadas ou rabiscadas, bem como mini 

saias e shorts. 

 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ROTINA ESCOLAR 

Organização em classe e extraclasse  

● Espera-se dos alunos do CJN atitudes de civilidade e respeito com 

colegas de todos os segmentos da escola e com todos os 

funcionários;  

● Espera-se dos alunos, que sejam sujeitos cooperativos; 

● É esperado que os alunos zelem pelo patrimônio de uso comum. 

Todos os objetos e mobiliários da escola danificados ou perdidos 

pelo aluno deverão ser restaurados ou repostos pelo mesmo.  
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● Espera-se que os alunos respeitem todo material alheio fazendo 

uso somente com autorização do proprietário; 

● Espera-se que os alunos cooperem com a coleta seletiva tanto na 

área interna como externa e colaborem com a economia no 

consumo de energia, apagando as luzes e equipamentos ao sair 

das salas; 

● Os alunos devem observar o sinal sonoro de entrada e saída das 

aulas. 

● Só serão permitidas dentro da escola propaganda ou distribuição 

de folhetos de atividades culturais como: teatros, filmes, palestras 

etc autorizados pela Direção.  

● O material escolar: cadernos, apostilas, livros, 

Chromebooks/notebooks devidamente carregados, textos etc é 

condição básica para o bom andamento da aula. O aluno deverá 

trazê-lo diariamente, mantê-lo organizado e apresentá-lo quando 

solicitado. É importante identificar com nome completo e série a 

que pertence, todo material para evitar extravio 

● A participação dos alunos em sala deve ser efetiva. Deverão 

executar todas as atividades propostas pelo professor;  

● Smartphones ou outros eletrônicos que não sejam de uso escolar, 

deverão ser mantidos desligados e guardados durante as aulas, a 

não ser quando solicitados ou permitidos pelos professores. No 

caso de qualquer incidente com um desses objetos, ele ficará 

guardado na escola até que o pai ou responsável venha retirá-lo 

com a Coordenadora Pedagógica ou a Diretora do Ensino Médio;  

● Todo material exposto no mural de sala deverá ser mantido no 

lugar por ser de uso coletivo; 

● Durante as aulas e dentro da Biblioteca e Laboratórios de 

Informática, Ciências e Investigação, não será permitido que o 

aluno lanche;  

● Não será permitido usar álcool, fumo ou qualquer outro tipo de 

droga nas dependências do Colégio, conforme legislação nacional 

vigente;  

● A sala e o espaço de lanche dos professores são de uso exclusivo 

dos mesmos; 

● “Cola” - Durante qualquer avaliação o aluno que estiver “colando” 

ou colaborando com a “cola”, terá sua prova anulada, sem 

possibilidade posterior de reposição da nota perdida. Porte do 

celular ou qualquer outro equipamento similar (dispositivos com 
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acesso a banco de dados, tais como smartphones e 

smartwatches) em momentos de avaliações/ provas, configurará 

cola. 

● O namoro dentro das dependências do Colégio é permitido desde 

que transcorra dentro do respeito que é devido num ambiente 

escolar. Essa determinação é válida para todos os ambientes 

escolares, bem como porta do Colégio, Escola e Quadra 

Poliesportiva.  

 

Uso do armário 

 

● O aluno é responsável por cuidar do armário destinado a ele. Ao 

término do ano letivo, deverá devolvê-lo em perfeito estado de 

conservação, para receber de volta o dinheiro que deixou como 

garantia para o uso. 

● Todo o material não utilizado durante as aulas deverá permanecer 

trancado no armário; ressaltamos que a chave do mesmo é de 

inteira responsabilidade do aluno, não sendo permitido emprestá-

la ou ainda copiá-la. 

● Frente a qualquer dificuldade em relação à utilização do armário 

ou da chave, o aluno deve procurar a Secretaria do Ensino Médio, 

que tomará a providência adequada e informará o custo das 

despesas no caso de perda da chave ou danos ao armário. 

 
Material Perdido 

 

O Colégio não se responsabiliza por materiais perdidos no interior da 

escola. Sugerimos que: 

 

● Identifiquem as peças do uniforme e todos os seus materiais para 

evitar transtornos. 

● Em caso de perda de material ou de uniforme, dirijam-se à 

Secretaria do Ensino Médio. 

● Evitem o uso de joias e o porte de grandes quantidades de 

dinheiro e objetos de valor (Ipod, Ipad  e outros, que não tenham 

aplicação direta às necessidades escolares) no interior do Colégio.  

● Responsabilizem-se por todo o seu material evitando deixá-lo 

espalhado pelo Colégio. 
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Tarefas  

Resolver tarefas diariamente é dever de todo aluno. Elas são 

fundamentais para a fixação dos conteúdos apresentados em sala. O 

aluno que estuda e realiza suas tarefas pode ter dúvidas. A existência 

da dúvida indica que ele está em processo de aprendizado. As dúvidas 

poderão ser sanadas pelos professores em sala ou nos plantões que 

acontecem no próprio Colégio em horários afixados nos murais.  

Excursões 

Para se inscrever nas excursões é obrigatória a apresentação da 

autorização assinada pelos pais ou responsáveis. Essa autorização será 

entregue aos alunos junto com o folheto de divulgação da viagem e 

deverá ser entregue assinada na Secretaria no ato do pagamento, até 

dois dias letivos antes da viagem. Para melhor organização e 

planejamento do estudo extraescolar, os prazos de pagamento e 

entrega de autorizações deverão ser rigorosamente respeitados.  

GRÊMIO ESTUDANTIL 

A formação integral é um dos valores do CJN e, consideramos que 

aprender sobre representatividade é muito importante para a vida do 

jovem. Há anos temos um grupo representativo de alunos que se 

renova regularmente e que é a voz dos discentes dentro da escola – O 

GRÊMIO ESTUDANTIL CJN. Realizam atividades, eventos, participam 

dos conselhos de classe, atuam em parceria com a escola na feira de 

profissões, concurso de bolsas, monitoria nos plantões etc. É 

recomendável que o aluno conheça o funcionamento dessa agremiação 

estudantil e, se houver interesse, se engaje de alguma forma. 

MEDIDAS DISCIPLINARES  

O Colégio aposta na resolução de conflitos através do diálogo e da 

negociação. No entanto, entende que, em alguns casos, poderão ser 

aplicadas medidas disciplinares e educativas relacionadas à 

transgressão das regras disciplinares contidas neste Manual. 

Registro de ocorrências - O aluno que estiver na escola e não entrar 

para assistir às aulas e/ou deixar de trazer material ou que incorrer em 
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falta disciplinar dentro ou fora da sala de aula, terá essas ocorrências 

registradas pela Secretaria.  

Advertência - O aluno que reincidir nas faltas anteriormente descritas 

ou incidir em faltas consideradas sérias, poderá ser advertido, oralmente 

ou por escrito.  

Será considerada falta grave a situação em que o aluno for pego com 
smartphone no momento de avaliações / provas. 

Suspensão - O aluno será suspenso das aulas se receber uma 2ª 

advertência escrita ou se incorrer em falta avaliada como grave, pelo 

Colégio.  

A aplicação de qualquer medida disciplinar poderá ser deliberada pela 

equipe diretiva do Ensino Médio se assim ela julgar necessário. 

 

RECOMENDAÇÕES FINAIS AOS ALUNOS 

▪ Mantenha sempre este Manual baixado e acessível, pois ele lhe 

será útil durante todo o ano; 

▪ Leia frequentemente e com atenção os murais e visite o site e o as 

redes sociais CJN; eles contêm informações muito importantes; 

▪ Respeite todos os prazos (entrega de trabalhos, pagamentos, 

inscrições), para não se prejudicar; 

▪ Prefira guardar seus pertences nos armários emprestados pela 

escola para que fiquem mais resguardados; 

▪ Se encontrar algum objeto, seja ele qual for, que não lhe pertença, 

o entregue à secretaria do Ensino Médio para que seja 

reencaminhado a seu verdadeiro dono; 

▪ Aproveite os espaços do Colégio para realizar ações positivas que 

o ajudem a se desenvolver cada vez mais; 

▪ Procure os canais de comunicação oficiais (Orientadora, 

Coordenadores, Diretora, Professores, Monitora ou Secretária); 

para encaminhar suas sugestões e/ou críticas; elas serão ouvidas 

com atenção; 

▪ Seja cuidadoso nos arredores do Colégio, evitando transitar 

sozinho por ruas mais desertas; cuide de sua segurança fora da 

escola.   
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PROTOCOLO DE HIGIENE E SEGURANÇA 
 
O que é COVID-19? 
 
COVID-19 é uma doença causada por uma nova cepa (diversidade 

genética) de coronavírus. 
 
'CO' para corona, 'VI' para vírus e 'D' para doença. Esse novo vírus, da 

família de coronavírus, é conhecido por causar infecções respiratórias 

e por ter, ao microscópio, uma aparência de coroa. É recoberto por um 

envelope que apresenta uma estrutura lipídica (gordura) e proteínas 

do vírus. Assim, pode perder facilmente sua ação infectiva com 

detergentes, desinfetantes e solventes lipídicos, apresentando ainda 

sensibilidade ao calor. 
 
A COVID-19 é causada por um vírus vinculado à mesma família do 

vírus que causa a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e 

alguns tipos de resfriado comum. 
 
Quais os sintomas da COVID-19? 
 
Os sintomas mais comuns são: 
 

● febre (temperatura > 37,8º) ou calafrios;  
● dor de garganta;  
● dor de cabeça;  
● tosse;  
● fadiga;  
● perda de paladar ou de olfato;  
● dor muscular;  
● náusea ou vômito;  
● falta de ar ou dificuldade de respirar;  
● congestão nasal ou coriza;  
● diarreia. 

 
Quais as formas de transmissão do vírus? 
 
• Gotículas produzidas por indivíduos infectados e que podem ser 

transmitidas por meio de tosse, espirro, catarro ou pela própria fala. 

Essas gotículas podem atingir boca, olhos ou nariz de pessoas 

próximas ou podem ser inaladas até os pulmões. Elas podem alcançar 

a distância de até 2 metros nessas situações. 
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• Contato com objetos ou superfícies contaminadas e posterior 

contato com boca, nariz ou olhos. 
 
• Contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, apertar 

a mão de uma pessoa contaminada e, em seguida, levar essa mão à 

boca, ao nariz ou aos olhos. 

 

Dentre esses sinais e sintomas, alguns são indicativos de que a 

doença está assumindo uma forma mais grave, sendo necessária a 

procura de atendimento médico imediato, como, por exemplo, 

persistência e aumento da febre e/ou da tosse, aumento da frequência 

respiratória, falta de ar, dor no peito ao respirar, falta de ar ao acordar, 

confusão mental ou presença de cor azulada na face e/ou nos lábios 

(indicativo de falta de oxigênio). 
 
Em casos mais graves, a infecção pode causar pneumonia ou 

dificuldades respiratórias. Esses sintomas são semelhantes aos da 

gripe ou do resfriado comum, muito mais comuns que a COVID-19. 
 
O período de incubação do novo coronavírus corresponde ao intervalo 

de tempo compreendido entre a infecção e o aparecimento dos sinais 

clínicos. Geralmente, esse período varia de 2 a 14 dias, com 

aproximadamente metade dos sintomáticos apresentando algum sinal 

ou sintoma até o 5º dia depois de ser infectado. O período de 

transmissão do novo coronavírus é o tempo durante o qual uma 

pessoa infectada pode transmitir o vírus para outra pessoa. 
 
Geralmente, a transmissão do vírus começa a partir do segundo dia, 

antes do início dos sinais e sintomas, com o término desse período 

ocorrendo em pelo menos dez dias depois do início da doença. Os 

assintomáticos também podem transmitir a Covid-19. Alguns estudos 

sugerem que um percentual substantivo das transmissões, na ordem 

de 50%, ocorre entre pessoas que não estejam apresentando 

sintomas. A importância de sabermos sobre os períodos de incubação 

e de transmissão reside no fato de que, uma vez confirmada a 

existência de um caso de Covid-19 em uma escola, a equipe de saúde 

responsável pela vigilância à saúde levará em consideração essas 

informações para a definição das medidas necessárias para a 

proteção do ambiente escolar. 
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PROTOCOLOS 
COM AS FAMÍLIAS 
 

Cabe à escola: 
 

● Dar ciência aos pais sobre os protocolos de higiene e 

distanciamento social para que estes instruam seus filhos nesse 

sentido;  
● Disponibilizar os protocolos no site da Escola;  
● Informar os pais, com uma semana de antecedência, sobre 

quando a escola vai reabrir e sob quais condições;  
● Orientar sobre como serão os fluxos de alunos e funcionários no 

regresso às aulas;  
● Especificar as medidas implantadas na escola; 

 
● Não realizar reuniões presenciais, somente virtuais. As famílias 

que quiserem se comunicar com as orientadoras ou com a 

direção deverão agendar horário com a recepcionista para 

atendimento virtual. 

 

Cabe às famílias: 
  

● Comprometer-se de não levar o filho adoecido à escola e 

atualizar o cadastro do estudante junto à secretaria escolar, pois, 

caso a temperatura do aluno se eleve durante o período de 

aulas, ele ficará isolado, e a família deverá vir buscá-lo 

imediatamente;  
● Monitorar o aparecimento de sintomas de COVID-19 em seus 

filhos, incluindo aferição diária de temperatura antes de levá-los 

para a escola. Em caso de febre, o aluno não deverá ir à escola;  
● Cuidar da limpeza e manutenção do uniforme, que deve ser 

limpo, bem como dos calçados que devem ser higienizados 

regularmente. No retorno da escola, o uniforme deve ser retirado 

e colocado para lavar. 
 
Condutas para alunos e funcionários: 
 

● Cada aluno do EM deverá levar à escola a sua garrafinha de 

água e a sua máscara.  

● Caso haja na escola alguém com temperatura acima de 37,5º, 

este deverá ser imediatamente isolado. A pessoa só poderá 



33 

 

voltar à escola com permissão de um médico, depois de 

confirmado o fim dos sintomas de COVID-19 ou de outra doença. 

  
SAÚDE E SEGURANÇA 
 
ETAPAS PARA A REABERTURA 
 
CUIDADOS ANTERIORES À REABERTURA: As equipes serão 

treinadas quanto aos protocolos que deverão ser rigorosamente 

seguidos, tanto os docentes quanto os administrativos e o pessoal de 

apoio. Os funcionários deverão voltar ao trabalho na semana anterior à 

do retorno dos alunos para passar por treinamento e operar a 

desinfecção de toda a escola. 
 
DESINFECÇÃO PROFISSIONAL – (FEITA POR ESPECIALISTA 

CONTRATADA PELA ESCOLA): A escola passará por uma 

HIGIENIZAÇÃO de: salas, banheiros, materiais, balcões, refeitórios, 

corrimões, tapetes, eletrônicos, interruptores de luz. 

LIMPEZA DO AMBIENTE E DE OBJETOS NO DIA A DIA: os 

funcionários da limpeza, além da máscara, usarão luva e avental. 

Utensílios de limpeza (mop’s, vassouras e rodos) deverão ser 

separados e limpos em área própria, identificada com o aviso: USO 

EXCLUSIVO DE UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DO CHÃO. 

Depois de cada utilização, lavar esses utensílios com solução 

contendo hipoclorito de sódio 0,5%. Espaço dos funcionários: cada 

profissional deverá limpar a sua área e materiais de uso pessoal: 

telefones, computadores, teclados, mouse. A limpeza deverá ser feita 

com álcool 70% a cada 2 horas ou sempre que necessário. Deve-se 

evitar o uso de ar-condicionado. Cada profissional deverá manter seu 

ambiente de trabalho arejado, com abertura de portas e janelas. As 

atividades ao ar livre devem ser priorizadas. 
 
CUIDADOS COM AS SALAS DE AULA E OUTROS LOCAIS DE 

USO DOS ALUNOS: Higienizar os espaços da sala antes e depois 

das aulas e a cada troca de grupo de alunos. Período da manhã: 

entrada, meio do turno e saída. Período da tarde: meio do turno e 

saída). Maçanetas da porta da sala, interruptor, corrimões e os 

banheiros serão higienizados constantemente. Os pátios deverão ser 

higienizados a cada troca de turma. 

 
BANHEIROS – Haverá um funcionário de plantão nos banheiros dos 

alunos. Ele fará a limpeza desses ambientes depois de cada uso. 
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Será permitida a presença de apenas duas pessoas por vez nesses 

recintos. 
 
PORTARIAS - Em cada portaria, haverá um funcionário com 
termômetro, viseira acrílica e máscara para aferir a temperatura de 
todos. Em seguida, cuidar para que todos passem álcool em gel (70%) 
nas mãos e pisem no tapete SANITIZANTE, com hipoclorito de sódio. 
 
Caso haja alguém com temperatura acima de 37,5º, este deverá ser 

imediatamente isolado na sala de visita. A pessoa só poderá voltar à 

escola com permissão de um médico, depois de confirmado o fim dos 

sintomas de COVID-19 ou de outra doença. 
 
Na secretaria e nas recepções, os funcionários deverão usar, além da 

máscara, proteção acrílica. 
 
As calçadas deverão ter uma demarcação com espaçamentos de 
1m50cm. 
 
 

 ENTRADA e SAÍDA DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS – 
  

● Alunos do CJN, professores, estagiários e auxiliares entrarão e 

sairão pelo portão 3;  
 

● Dessa maneira, alunos e professores entrarão pelos mesmos 

portões, seguindo a identificação (setas) para entrada e saída. 
 

● As escadas do CJN também terão setas de orientação para 

subida e descida: à direita para subir e à esquerda para descer. 
 

● As calçadas deverão ter demarcações com espaçamentos de 

1m50cm. Essa distância deve ser praticada em todos os 

contextos e espaços: no período de chegada e saída da escola, 

durante os intervalos, movimentação nos corredores, refeitório, 

banheiros etc. Os alunos deverão permanecer respectivamente 

no piso referente à suas salas de aula, evitando aglomerações 

no pátio do piso térreo. 
 
 
ALIMENTAÇÃO (Proibida aglomeração de pessoas) 
 

Cantina: Os alimentos não deverão ser manipulados na cantina. 

Servir os produtos já prontos. Salgados e frutas deverão ser servidos 
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individualmente, em saquinhos fechados, e os bolos, embalados um a 

um (de preferência, pelo fornecedor).  

 

IMPORTANTE: Todos os produtos industrializados ou embalados 

deverão passar por higienização da embalagem, exemplo: sucos 

prontos, água de coco, achocolatado, água, biscoito de polvilho, 

biscoitos, chocolates, balas, barras de proteína, mini bolos, lanche 

natural, açaí individual etc. (cardápio elaborado pela nutricionista). 

 

ALMOÇOS DOS ALUNOS DO CJN - As mesas do espaço de 

alimentação (ao lado da cantina) deverão manter o distanciamento de 

1m50cm, estando disponíveis para uso de um aluno em cada mesa. 

● Seguir o horário de chegada e saída da escola, as regras de 
movimentação nos corredores e os horários de intervalo, a fim 
de limitar a interação entre alunos de diferentes classes.   

● Manter portas e janelas abertas quando possível, como, por 
exemplo, nos horários de entrada e saída de salas, para evitar 
pontos de contato (maçanetas, por exemplo).  

● Recomendar que os alunos de cada turma fiquem sempre na 
mesma sala, para evitar troca de espaços e maior movimentação 
nos corredores.  

● Seguir a sinalização nos corredores, alertando para as normas e 
para a importância do distanciamento mínimo entre as pessoas. 

 
 AÇÕES EM CASO DE SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO: 
 

● Isolar todos os espaços que foram usados pela pessoa doente;  
● Abrir janelas e portas para aumentar a ventilação na área;  
● Limpar e desinfetar todos os espaços e objetos utilizados 

pela pessoa doente. 
 
 MEDIDAS COLETIVAS 
 

● Utilizar máscaras conforme orientação sanitária;  
● Manter sempre portas e janelas abertas para ventilação do 

ambiente;  
● Seguir regras de etiquetas respiratórias ao espirrar e tossir;  
● Lavar sempre as mãos com água e sabão ou higienizá-las com 

álcool em gel 70%;  
● Cumprimentar de longe, evitando o toque;  
● Respeitar distanciamento de 1m50cm com outra pessoa;  
● Desinfetar equipamentos e maquinários coletivos depois do uso;  
● Evitar aglomerações. 
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 CUIDADOS PESSOAIS 
 

● Recomendável manter os cabelos presos e evitar usar 

acessórios como brincos, anéis, relógios etc.;  
● Ter a própria caneca, garrafinha e utensílios para refeição;  
● Não emprestar objetos de uso pessoal, inclusive os de trabalho;  
● Evitar tocar olhos, nariz e boca sem lavar as mãos;  
● Trazer para a escola somente o necessário dentro da bolsa. 

  
 
A sala de atendimento às famílias (ao lado da recepção do Portão 
5) será a Sala de Isolamento durante a pandemia. 
 

Os cartazes com informações de protocolo e avisos foram fixados em 
todas as áreas consideradas importantes. 
 

As medidas específicas para a segurança de toda comunidade 
escolar constam no Manual do Protocolo da Escola. 
  
A medição de temperatura será efetivada em todas as pessoas 
antes de entrarem na instituição pela recepcionista. 
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1.Introdução 
 

O ano de 2020 ficará marcado na memória de muitas pessoas espalhadas pelo 

planeta todo. Além de ser o ano em que a Escola Jardim das Nações completa 50 anos de 

funcionamento, a pandemia do Coronavírus pegou o mundo de surpresa e interferiu em 

diversos aspectos da vida das pessoas desde as atividades mais triviais até às mais 

complexas. Com o isolamento social imposto como medida preventiva contra a transmissão 

do vírus, inúmeras atividades foram afetadas. A escola, funcionando como um espelho da 

sociedade, também teve seu funcionamento alterado. Com o fechamento das escolas, 

novas modalidades de educação (ensino remoto, educação à distância, ensino híbrido) 

foram desenvolvidas enquanto eram aprendidas pelos profissionais e estudantes. 
 

Mais do que nunca era necessário exercer a capacidade adaptativa frente a uma 

realidade desconhecida e por tempo indeterminado. Aulas online, plataformas digitais, lives, 

formulários e links de acesso foram expressões que passaram a fazer cada vez mais parte 

do cotidiano de estudantes, professores e funcionários das escolas. Em tempo recorde, o 

Jardim conseguiu se estabelecer nessas novas modalidades de educação. Como se tratava 

de um universo até então muito falado e pouco praticado, muitos desafios surgiram ao longo 

do caminho. 
 

De acordo com as propostas pedagógicas praticadas há cinco décadas, o Jardim 

decidiu utilizar do potencial de seus estudantes para inovar. Como a pandemia pegou a 

todos de surpresa não se tinha um manual ou um código de ética para a educação remota. 

Diante desta ausência surgiu a ideia de produzir o trabalho que se segue. Aqui estão os 

resultados de debates e pesquisas realizadas pelas turmas da segunda série do Ensino 

Médio. 
 

Além do documento escrito, editado e organizado pelos estudantes também faz 

parte deste projeto a disponibilização em áudio de todo o conteúdo presente no documento. 

É uma forma de articular ainda mais as linguagens tecnológicas ao cotidiano dos 

estudantes. Os áudios podem ser acessados em: 
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2. A função de um manual de boas práticas 
 

Com a iminente chegada de uma pandemia, as escolas não só do país, mas como 

do mundo inteiro foram forçadas a tomar decisões abruptas. A maioria delas, por conta do 

isolamento, teve de optar pelo ensino virtual, ou popularmente conhecido como EAD, que 

significa literalmente ‘’ensino a distância’’. Mas não é um processo tão simples de ser 

realizado, visto que pra maioria dos alunos é uma novidade, então em muitos casos se vê a 

necessidade da criação de um manual de boas práticas para esse método de ensino. 
 

Um manual de boas práticas é basicamente um livro de regras de conduta, que rege 

a normalidade de certas ações no ambiente previamente selecionado, neste caso, a do 

ensino a distância. Ele é muito utilizado em outros setores, como no alimentício, onde este 

terá a função de informar aos trabalhadores as etapas corretas de se tratar o alimento assim 

como as normas de segurança e etc. Mas no caso do EAD, o manual serviria mais como 

‘’advertências de entrada’’, que os alunos deverão ler antes de entrar nas aulas, para 

assegurar um melhor ambiente de aprendizado a todos. 
 

Este manual necessitaria de regras básicas e de senso comum, como a necessidade 

de um respeito geral, a formalidade nas conversas, a garantia de um lugar de fala 

adequado, tanto para os mestres, quanto para os alunos, e também um meio de 

identificação de ambos perante a todos. É importante também que todos sejam previamente 

avisados quanto a existência do manual, para ratificar novamente o melhor ambiente de 

aprendizado possível para todos. 
 

Em suma, se faz óbvia a necessidade dessa criação, visto que essa rotina é uma 

novidade para muitos, e também por ser algo essencialmente atípico, muitos podem não 

levar a sério a formalidade desse método. É importante também que as escolas apurem a 

acessibilidade de seus alunos perante este meio, visto que há muitos lugares 

economicamente desfavorecidos, onde não há o acesso a internet. 
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3. Impactos da pandemia na educação 
 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e 

Cultura (UNESCO), a pandemia de COVID-19 já impactou os estudos de mais de 1,5 bilhão 

de alunos em 188 países. No Brasil, o cenário se manteve desolador, com cerca de 93% 

dos estudantes afetados de forma direta ou indireta pelo vírus. Nesse contexto, é evidente 

que tal evento inédito desencadeou uma série de consequências, não somente negativas 

como também positivas ao aprendizado. 
 

É relevante abordar, primeiramente, que a crise do coronavírus evidenciou ainda 

mais a desigualdade social intrínseca à realidade brasileira, uma vez que é necessário tanto 

algum equipamento de comunicação quanto conexão à internet para a participação nas 

aulas remotas. Tal fator se mostra deveras excludente, posto que 70% dos indivíduos 

pertencentes às classes D e E não são capazes de utilizar tal tecnologia para a educação, 

conforme aponta a pesquisa TIC domicílios de 2020. Além disso, a adaptação ao novo 

modelo de aprendizagem também se mostrou como uma dificuldade não só às instituições 

de ensino como também aos alunos. Essa mazela se torna evidente ao observarem-se 

aspectos estruturais, como a mudança do ambiente da sala de aula, a nova configuração de 

horários, as condições de trabalho e a adaptação à tecnologia. Concomitante a isso, é lícito 

referenciar aspectos psicológicos e emocionais, como a dificuldade do isolamento social, a 

intensificação de relações familiares e a necessidade constante de autonomia. 
 

Entretanto, não se pode esquecer de que autonomia exigida nesse período pode se 

expressar como um aspecto deveras positivo para o crescimento pessoal do aluno, uma vez 

que essa habilidade é fulcral para o bom desempenho no mercado de trabalho. Outrossim, 

deve-se abordar, ainda, que o uso e a adaptação às novas tecnologias inovam e tornam 

mais eficiente a comunicação entre os profissionais da educação e os alunos, recurso esse 

que pode continuar sendo utilizado mesmo após o fim da crise sanitária, melhorando o 

ensino como um todo. 
 

Nesse diapasão, constata-se que, apesar das profundas dificuldades trazidas por 

esse cenário caótico, é possível observar uma série de aspectos positivos impulsionados 

por ele. Dessa forma, é fato que ao final da pandemia restarão novos aprendizados e a 

experiência de superação de desafios complexos bem como a criação e a solidificação de 

valores comuns. 
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4. Importância da escola em tempos de pandemia 
 

Nos últimos meses foi vista uma mudança drástica no comportamento e no modo de 

vida de todas as pessoas no mundo, mas as consequências educacionais deste impacto 

causado pela pandemia foi refletido nos estudantes, principalmente nos alunos da rede 

pública que são mais desprovidos de recursos tecnológicos e carentes de familiares 

instruídos que poderiam auxiliá-los. 
 

Todavia, o estudo a distância (EAD) foi uma forma encontrada para que os alunos 

continuassem aprendendo e que não causasse uma mudança muito drástica que afetasse o 

aprendizado dos estudantes ao longo do ano, já que a videoconferência se mostrou tão 

eficiente quanto estar com o professor presencialmente na sala de aula. Mesmo com essas 

mudanças que podem ser tanto negativas para uns e positivas para outros, existe um lado 

obscuro da educação que nos tempos de pandemia ficou mais evidente, principalmente o 

descaso e a enorme desigualdade no sistema educacional do Brasil. Uma amostra pode ser 

vista pela pesquisa feita pelo IPEA (Instituto de Pesquisa econômica Aplicada) segundo o 

qual 27% das escolas estaduais, federais dos ensinos fundamental e médio não possuem 

acesso à internet, ou seja, milhares de alunos estão nesses últimos meses sem uma 

educação de qualidade e com o nível de aprendizado caindo drasticamente. 
 

Contudo, a escola não pode ser vista somente como uma instituição de aprendizado 

onde se perpetua o conhecimento entre todos os jovens, mas sim também pela sua outra 

função que era desempenhada tão bem pelo convívio entre pessoas da mesma idade, a 

questão social, já que além de seu papel principal o convívio é importante para o 

crescimento como pessoa do indivíduo, pois nesse ambiente terá amigos, além de poderem 

discutir e debater assuntos para o melhor entendimento, ajudando assim no psicológico e 

no emocional de cada aluno, mesmo que isso não seja percebido. 
 

Sendo assim, a função da escola além de perpetuar o conhecimento é ajudar os 

alunos durante a pandemia oferecendo consultas virtuais ou se for possível 

presencialmente com o psicólogo(a) da instituição, para que o aluno sinta-se acolhido e 

seguro neste momento de tantas inseguranças e incertezas, que causa tantos sentimentos 

negativos afetando seu rendimento. 
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5. Praticar a cooperação é fundamental 
 

A cooperação entre os alunos é de extrema necessidade principalmente na atual 

conjuntura em que estamos vivendo, uma pandemia, com as aulas tendo que ser totalmente 
 
à distância, surgiram novidades tanto para os alunos, quanto para os professores que em 

alguns casos não têm tanta experiência com a internet, fazendo com que os alunos 

tivessem um certo nível de compreensão com os professores. 
 

Além disso, com a quantidade um tanto excessiva de atividades para os alunos, nem 

sempre eles conseguem se lembrar ou se organizar para executá-las, para isso, existem os 

grupos de WhatsApp das salas, nos quais os alunos colaboram entre si para tirar dúvidas 

sobre horários, aulas que estão acontecendo, ou até as datas em que as atividades devem 

ser entregues. isso também ajuda os professores, fazendo com que o aluno não precise 

entrar em contato com eles para se orientar. 
 

Como ninguém estava habituado com esse ensino remoto, ocorreram diversas 

situações em que apareceram novos problemas, algumas vezes complicações que estavam 

fora de nosso alcance, como por exemplo uma falha imprevista na internet, podendo causar 

a falta de um aluno na aula, ou até mesmo um atraso na entrega de alguma atividade, mas 

a cooperação pode ser uma solução para esses problemas, os professores passaram a 

gravar as aulas e disponibilizá-las depois, foi criado um grupo no WhatsApp no qual os 

professores estão à disposição, cooperando com os alunos, e são muito compreensivos 

com essas novas complicações. 
 

Contudo, a cooperação tanto dos alunos entre si, dos professores com os alunos e 

vice-versa, tem sido essencial para o bom rendimento do ensino em geral, e hoje fazem 
 
parte da rotina de quem está exercendo do ensino à distância por conta da pandemia. 
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6. Aprendizados 
 

Desde crianças, já somos acostumados ao ensino presencial nas escolas. A 

maneira de aprendizagem à qual nos adaptamos, o contato físico com as pessoas, os 

amigos e os professores se manteve constante e nunca foi necessária interferência alguma. 
 

Há pouco tempo o sistema de ensino mudou completamente no mundo todo, devido 
 

à crise que estamos passando, os métodos de aprendizagem mudaram completamente. As 

escolas tiveram que adaptar os alunos a realizarem suas aulas e tarefas via internet, algo 

que não era comum antes de tudo isso, gerando diversas dificuldades, principalmente pela 

necessidade de uma adaptação imediata a esse meio. Tendo a nossa casa, ambiente de 

conforto, como o novo espaço educativo, vários desafios fizeram-se presente, como por 

exemplo manter a concentração em meio aos passatempos que o ambiente familiar oferece. 

 
Além dos desvios com a adaptação dos alunos, é preciso lembrar que, no Brasil, 

74% da população tem acesso a internet, deixando assim ¼ dos brasileiros sem a 

possibilidade de realizar o ensino remoto. Também temos que considerar que a internet é 

uma rede que pode sofrer interferências a qualquer instantente, ficando lenta ou sem sinal, 

o que impede o processo das aulas. 
 

Vistos esses fatores, podemos chegar conclusão de que os alunos precisam de um 

foco elevado, é preciso que acompanhem as aulas, acompanhem a explicação dos 

professores, façam atividades juntos, acompanhem as explicações pelo livro, dediquem-se 

ao máximo como se estivesse em sala, caso isso não seja feito, esse método do ensino vai 

ser ineficaz durante alguns meses. Mesmo apresentando diversos problemas de imediato, o 

ensino a distância é algo necessário no momento que o mundo está vivendo, sendo uma 

solução até que eficaz, considerando que praticamente não havia outros métodos para que 

a educação formal continuasse nesse contexto de pandemia. 
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7. Maiores desafios 
 

No contexto da Revolução Técnico-Científico-Informacional, o uso do meio virtual 

está inserido em quase todos os âmbitos sociais. Dessa forma, a possibilidade de usufruir 

de tal universo deveria ser gratuita e amplamente garantida, porém, em especial na situação 

atual de pandemia do coronavírus, observa-se que, na verdade, ela é um privilégio de parte 

da população como ferramenta de acesso à educação. Isso se dá uma vez que, segundo a 

pesquisa TIC domicílios de 2018, cerca de 30% da população brasileira não possui sequer 

acesso à internet. Entretanto, os problemas não se resumem a isso, ao passo que até 

mesmo escolas de alto nível, como a Escola Jardim das Nações, passam por diversos 

problemas provenientes de diferentes ramos, além de uma dificuldade considerável de 

adaptação ao Ensino a Distância. 
 

Como supracitado, os desafios do EAD são inúmeros. Isso acontece, pois o mundo 

passa por uma situação extremamente atípica, a qual todos não estão acostumados. Nesse 

sentido, os professores não medem esforços para ultrapassar essas barreiras, enquanto os 

alunos tentam se adaptar para que o ensino seja efetivo. Em uma pesquisa feita com alunos 

e professores do CJN, notou-se que os estudantes apresentaram dificuldade, 

majoritariamente, em relação aos novos horários, ao volume de trabalho e à concentração 

(devido ao fato de estar em casa). Já os professores, precisam focar em formas de 

avaliação e explicação de maneira remota, uma vez que muitos alegaram que o retorno 

simultâneo é escasso, pois, na hora da aula, poucos alunos participam efetivamente. Por 

isso, adaptações foram necessárias e não se mostraram uma tarefa fácil. 
 

Dessa maneira, o mesmo levantamento mostrou que apenas 17% das pessoas que 

participaram, se acostumaram com os problemas gerados previamente. Com isso, é nítido 

referenciar que o EAD ainda não é algo livre de desafios, e que ainda tem muito a melhorar. 

Em paralelo a isso, outros 17% disseram não ter se adaptado totalmente, e o restante 

apenas em partes. Assim, soluções eficientes são essenciais, porém complexas, uma vez 

que a maioria dos alunos compara o ensino remoto com o presencial, algo inequívoco, 

porém injusto na situação atual. 
 

Portanto, conclui-se que o Ensino a Distância possui diversos pontos a serem 

melhorados, e que não são todos que possuem uma solução à altura do ensino presencial. 

Porém, é importante que os alunos se esforcem para terem o melhor aprendizado possível, 

participando e mostrando aos professores as melhores formas de ultrapassar as barreiras. 
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8. A internet e suas virtudes 
 

Diante da situação atual, as normas de etiqueta são analisadas em atitudes 

realizadas pelo indivíduo no contexto escolar, desde as normas de escrita até como se 

comportar em ambientes coletivos. Com o distanciamento social, a ética se tornou ainda 

mais necessária na internet, além de ser utilizada diariamente com mais frequência para fins 

pedagógicos, a maneira de abordar quaisquer tipos de assuntos em plataformas digitais 

exige cautela, pois lá ficará arquivado para sempre. Durante um longo período, as normas 

para agir e falar de maneira adequada foram direcionadas ao convívio social, porém, com o 

afastamento devido à pandemia, novos métodos de comportamento precisavam ser 

apontados. 
 

A norma específica para o caso de ética e etiqueta na plataforma digital é conhecida 

como “netiqueta”, que de acordo com o dicionário crítico de educação e tecnologias, é um 

conjunto de regras de comportamento e de interação em comunidades virtuais, visando 

promover de maneira adequada o uso dessas virtudes. Especialistas sugerem algumas 

maneiras para analisar atitudes. Algumas delas são: fazer a releitura antes de enviar algo 

não utilizar palavras ofensivas ou de baixo calão, primar pela ortografia, o uso das letras 

maiúsculas que deixam indícios de gritos não são bem vindas, entre outras simples atitudes. 

 

Portanto, é preciso refletir sobre a maneira como alunos e professores utilizam o 

ambiente virtual durante as aulas remotas para que as ferramentas que a internet e as 

plataformas oferecem garantam relacionamento saudável e aprendizagem significativa para 

todos. Foi-se o tempo em que a internet era um território sem lei, visto que o Marco civil da 

internet determinou regras claras e sanções para quem ultrapassar os limites da ética. 

Sendo assim, o uso das boas maneiras e do respeito ao próximo é, mais uma vez, essencial 

nesse mundo de tecnologias. 
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9. O papel da tecnologia na educação 
 

Diante da complexa situação de pandemia vivida na atualidade, a proximidade física 

foi impossibilitada, com o objetivo de diminuir a quantidade e a velocidade de contaminação 

do COVID-19 as aulas passaram a ser não presenciais, ou seja, todo tipo de transmissão de 

informações da escola passou a ser transmitida através do meio on-line. No meio 

educacional a tecnologia é muito vantajosa, junto dos materiais fornecidos, o contato 

professor e aluno é feito através de chamadas, mensagens, fotos e vídeos, pode-se afirmar 

também que a maior vantagem do uso dos aparelhos tecnológicos para educação é a 

facilidade e a rapidez da transmissão das matérias e dados necessários para a qualidade de 

estudo dos alunos. 
 

Sabe-se que o principal papel da tecnologia na educação é repassar conteúdos que 

seriam fornecidos nas aulas presenciais, apesar deste papel ser de uma importância 

imensurável, outros fatores auxiliam para que o uso do meio online seja cada vez mais 

aceito nas escolas. O ensino na internet pode trazer para o aumento da criatividade e 

interação nas aulas, a maior segurança e aceitação dos alunos, além do aumento da 

motivação para estudar, pois estes já nasceram em meio a era digital, fazendo com que o 

estudante possa ter uma educação de maior qualidade, afinal já está habituado a usar estes 

aparelhos. 
 

Apesar de muitos terem acesso a estes equipamentos, alguns alunos de classe 

baixa não possuem, causando uma falha no uso deste método educacional, afinal, não há 

educação se não há contato com o material que promove a educação. Através do uso da 

tecnologia pode-se desenvolver de forma mais prática o conteúdo proposto pelo professor, 

pois o aprendizado fica mais interessante e criativo, sabendo disso basta o conhecimento 

do meio usado por parte dos professores para que a aula se torne algo que instigue os 

alunos a participar, algo que está cada vez mais em desenvolvimento no período de 

pandemia, pois todos estão em processo de adaptação. 
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10. Horários e links 

 

As videoconferências são uma ferramenta essencial para o ensino remoto, visto que 

foi preciso uma reorganização de todo o sistema educacional, por conta da pandemia do 

novo coronavírus, em março de 2020. Links compartilháveis são a chave para as aulas ao 

vivo, portanto, pequenas ações são capazes de agilizar ou atrasar o processo de 

aprendizagem. 
 

Em primeiro lugar, é imprescindível que haja a criação de links fixos, a fim de evitar 

confusão entre os alunos, que por sua vez devem se conectar nas aulas alguns minutos 

antes, bem como, estar com os materiais da disciplina em mãos. Para cooperar com os 

colegas, é válido salvar os links na descrição dos grupos de comunicação da turma ou criar 

um documento compartilhável. 
 

Em seguida, vale ressaltar que, por mais que os alunos estejam em suas casas, o 

ócio não pode interferir na rotina escolar. Dessa maneira, é importante evitar atrasos, e para 

isso, deve-se organizar um cronograma de aulas e mantê-lo fixo em um local de fácil 

acesso. Caso os atrasos aconteçam, é antiético interromper o professor para se justificar, 

principalmente sem justa causa. Logo, se houver justificativa, esta deverá ser feita antes ou 

após a aula, evitando interrupções. 
 

Tendo em vista o pleno cumprimento dos horários, os docentes devem evitar 

atrasos, conectando-se às vídeo chamadas no horário estipulado, bem como atentar-se às 

datas de postagem de atividades e dos prazos de entrega, os quais devem acontecer nos 

dias úteis e dentro do horário escolar, como por exemplo das 7h às 17h40. Por fim, a 

comunicação entre professores e alunos também deve acontecer nesse período. 
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11. Realização das atividades 
 

Na escola, o papel do estudante está vinculado a receber as informações fornecidas 

pelo professor e desenvolver por conta própria suas características sociais, políticas e 

humanas. Dessa forma, é inevitável perceber que o sistema de educação tradicional 

funciona por meio de uma metodologia mecânica, evidenciando a posição do professor 

como indivíduo ativo, e do aluno como indivíduo passivo. Tendo em vista as variadas 

adversidades que as aulas à distância possuem, em relação ao ambiente escolar 

tradicional, é necessário que as atividades e a relação professor-aluno se adaptem ao 

contexto atual. 
 

Observando que o papel do aluno torna-se mais ativo no ensino remoto, é de 

extrema importância sua organização, para que possa realizar de forma pontual e propícia 

às atividades propostas pelo professor, sejam elas individuais ou em grupo. A cooperação, 

a disponibilidade e o comprometimento são elementos importantes da conduta do estudante 

principalmente ao desenvolver atividades em equipe, pois a prática dessa dinâmica leva ao 

desenvolvimento de capacidades importantes para a formação acadêmica como a empatia, 

a colaboração e a realização de decisões. 
 

Para tornar o aprendizado mais acessível e eficaz ao aluno, a figura do professor 

deve considerar o bem-estar do educando e se atentar às demais disciplinas ao estabelecer 

os prazos e as dimensões das atividades propostas, assegurando horários para a 

realização de afazeres escolares e extracurriculares, assim como horários voltados para 

descanso. 
 

Atividades avaliativas possuem extrema relevância para verificação dos 

conhecimentos, assim como para analisar o sistema de ensino da instituição e de seus 

profissionais, porém, nesse contexto, torna-se necessário reavaliar os métodos de 

examinação, buscando cada vez mais envolver o aluno em métodos diferentes dos 

convencionais, usados nas salas de aulas presenciais, como trabalhos em grupo, 

seminários, produção de podcasts, vídeos, além do auxílio de plataformas e simuladores. 
 

Em virtude do que foi mencionado, é de extrema relevância que haja adequações ao 

sistema de atividades escolares, mediante aos novos desafios que vêm à tona com o ensino 

a distância. Logo, é fundamental o trabalho em conjunto do professor e do aluno para que 

uma rotina saudável para ambos seja estabelecida sem que a aprendizagem seja afetada. 
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12. Alerta aos colegas 
 

Desde o início da quarentena os alunos precisaram se adaptar às mudanças 

ocorridas pelo Ensino a Distância, e as responsabilidades que antes eram comuns como, ter 

presença na aula, prestar atenção e fazer as atividades que os professores 

mandam,tornaram-se mais complicadas de se organizar, fazendo com que alguns 

estudantes se perdessem. 
 

Alunos que ficam perdidos com as tarefas, muitas vezes esquecem de fazer as 

atividades no prazo por conta da falta de aviso, e por não saber localizar a atividade dentro 

do classroom, assim os professores poderiam reenviar o link das atividades no grupo de 

WhatsApp, para que possa ter uma melhor organização das atividades e os alunos possam 

se localizar. 
 

Além desse fato, no começo dessa situação, ou quando houveram mudanças no 

horário das aulas, muitos alunos esqueceram, ou não sabiam quando elas aconteciam, e 

devido a isso perderam diversas aulas e conteúdos importantes. Um exemplo foi quando no 

CJN, a escola criou um novo planejamento para as aulas, e uma semana após mudou 

apenas uma das aulas, e isso acarretou em diversas pessoas perdendo essa aula, e esse 

problema seria facilmente resolvido caso os colegas de turma tivessem avisado nos grupos 

das salas e no privado. 
 

Assim deve-se postar em um espaço comum para todos os alunos e assim cada um 

pode acessar a qualquer momento para verificar o horário de cada aula e assim não se 

atrasar ou perder as aulas . 
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13. Pontualidade 

 

Neste tópico, serão abordados aspectos relativos à pontualidade nas aulas do 

ensino à distância, fator que já possuía grande relevância nas aulas presenciais e que é 

imprescindível para o seguimento proveitoso das aulas remotas, sendo, por isso, 

fundamental que sejam realizadas reflexões sobre esse tópico abrangente. Uma das 

perspectivas que está ligada ao cumprimento dos horários e prazos se refere às questões 

éticas intrínsecas ao ambiente escolar, as quais devem servir como guia norteador para 

professores e alunos. Os outros assuntos que serão abordados dizem respeito à 

pontualidade na entrega de trabalhos e aos horários de aula. 
 

Em primeiro plano, deve-se ressaltar que a ética é essencial na esfera escolar, tanto 

no que se refere aos alunos quanto no que se refere aos professores, tendo em vista o 

Imperativo Categórico de Kant, que preza pelo bem coletivo na realização das ações 

cotidianas. Assim, no contexto das aulas online, docentes e discentes devem se pautar na 

moral para a melhor adaptação ao novo ambiente de ensino, objetivando a obtenção de 

melhores resultados. 
 

Em vista disso, a entrega de atividades e tarefas deve obedecer aos prazos 

estabelecidos pelo professor e que eles sejam justos. Dessa forma, é indispensável que a 

entrega ocorra nas datas marcadas, de forma a não prejudicar o andamento das aulas, o 

que acarretaria dano ao planejamento dos professores e também à compreensão do 

conteúdo pelos alunos, uma vez que a realização das tarefas é de fundamental importância 

para a aprendizagem significativa. 
 

Além disso, os momentos de aprendizado entre professores e alunos também 

merecem especial atenção nas adequações necessárias no ensino à distância. Desse 

modo, é de suma importância que professores e alunos estejam atentos ao cronograma de 

aulas, de forma a diminuir possíveis esquecimentos. Além disso, os horários de entrada e 

saída devem ser respeitados por professores e alunos, uma vez que o atraso desses no 

início diminui o tempo de interação, o que pode ser prejudicial para o aprendizado. Por sua 

vez, o término das aulas também deve obedecer à pontualidade, de forma a não atrasar 

aulas posteriores ou compromissos diversos de alunos e professores. 
 

Tendo em vista os fatos apresentados, conclui-se que o cumprimento de horários e 

datas é fundamental para o ambiente escolar, seja ele presencial ou virtual. Tal conclusão 

leva em conta preceitos éticos universais e as recomendações para o melhor 

aproveitamento possível das aulas à distância, feita previamente por professores e alunos. 
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14. Identificação 

 

Atualmente, por conta do cenário da pandemia do COVID-19, a sociedade foi 

obrigada a realizar um processo de adaptação, algo que influenciou mudanças significativas 

na área educacional e no mercado de trabalho, uma vez que ambos os ambientes estejam 

representados virtualmente. Sendo assim, percebeu-se a necessidade de criar um padrão 

de identificação, visando facilitar a comunicação e manter a relação de respeito entre alunos 

e professores, assim como chefes e seus subordinados, para que os princípios éticos entre 

esses indivíduos prevaleçam, mesmo que de forma virtual. 
 

Tal conjuntura se deve ao fato de que os indivíduos, principalmente os alunos, 

desconsideram a seriedade da identificação no contexto escolar. Posto isso, observa-se o 

surgimento de dificuldades enfrentadas pelos professores, os quais são impossibilitados de 

realizar a aula com total eficácia e, muitas vezes, acabam tendo um sentimento de 

frustração pela tentativa nem sempre eficaz de colocar seus conhecimentos em prática e 

sem que sejam desprezados. 
 

Com essas constatações, nota-se que essa realidade é prejudicial para o 

aprendizado e não condiz com os fundamentos do ambiente escolar, algo que afetará 

diretamente o desempenho acadêmico dos responsáveis por esse problema: os alunos. 

Sem dúvida, isso é preocupante, uma vez que, segundo Kant: “O homem não é nada além 

daquilo que a educação faz dele”, isto é, a depreciação do EAD promoverá somente 

consequências negativas, sobrecarregando os professores emocionalmente e 

profissionalmente e comprometendo a expansão do conteúdo intelectual de seus 

aprendizes. 
 

Evidencia-se, portanto, que é primordial conscientizar os alunos sobre a 

necessidade da identificação no ambiente escolar virtual, assim como no mercado de 

trabalho, visando a manutenção do respeito nestas respectivas instituições e possibilitando 

relações harmoniosas, as quais contribuirão significativamente com a formação de 

indivíduos social e intelectualmente capacitados para inovar positivamente a nossa 

sociedade. 
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15. Interação 
 

A interação entre alunos e professores é essencial para a aprendizagem. A 

compreensão de perguntas e respostas muitas vezes vem da comunicação e diálogo entre 

as partes envolvidas. No EAD a interação é algo altamente discutido e analisado, já que há 

opções por meio das quais as pessoas podem não interagir com o professor. 

Primeiramente, mesmo que o contato seja fundamental, é necessário analisar a liberdade 

pessoal, por exemplo, se um aluno não está se sentindo confortável em abrir o microfone, 

participar explicitamente da aula, ele não deve ser obrigado. Ainda que seja uma demanda 

da aula, há questões pessoais. 
 

Outra questão intrigante é sobre as faltas, se a escola deve considerá-las ou não. 

Considerando que a aula ao vivo depende da internet, e este instrumento é instável, 

principalmente em áreas afastadas e em áreas rurais, as faltas não deveriam ser 

contabilizadas, já que há o sistema que possibilita a gravação e disponibilização de aulas. 
 

Por mais que seja esperado que os alunos participem para que aprendam de fato, 

pois todo tipo de interação influencia o engajamento, envolvimento e compromisso dos 

alunos, quando uma escola é levada à adoção do EAD é porque os tempos estão 

complexos e caóticos, como o caso da Pandemia de COVID-19 em 2020. Sendo assim, 

mesmo a interação sendo substancial para uma aprendizagem, em tempos difíceis a 

compreensão com a situação em que o aluno e o professor estão envolvidos é essencial, 

para tornar um ambiente mais harmônico. 
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16. Câmeras e microfones 
 

O grupo estudou nessas últimas semanas sobre utilização de câmeras e microfones 

durante as videoaulas. Depois de muito discutir, chegamos a algumas conclusões que 

serão demonstradas ao longo dessa seção intitulada “Câmeras e microfones”. 
 

Na questão das câmeras, o uso das câmeras durante as aulas não deve ser 

obrigatória, pois muitas pessoas assistem às aulas pelo computador, e, em alguns modelos 

não tem webcam disponível, Dessa forma, seria necessária a aquisição de um periférico, o 

que pode ser caro. Um outro fator que gera imprevistos é a qualidade da conexão com 

internet, a qual é afetada pelo ligar de muitas câmeras, o que pode vir a fazer com que 

professores ou alunos sejam desconectados da ligação. 
 

Sobre os microfones, é importante ressaltar que, por gerar poluição sonora, viria a 

atrapalhar o andamento da aula caso o microfone de todos ficassem ligados ao longo de 

toda a aula. Portanto, é aconselhado que os alunos liguem o microfone, ou caso seja 

pedido pelo professor, ou tenham algum apontamento. 
 

Conclui-se que o uso de câmeras e microfones deve ser controlado para o bom 

andamento da aula. A câmera, por ser um periférico que muitas vezes não é embutido nos 

computadores, não deve ser obrigatória, porém caso o aluno deseje ligar deve ser 

permitido, desde que haja um limite de alunos a fim de não afetar a conexão dos outros. Em 

relação ao microfone, deve-se ter em mente que é para ser ligado somente quando for 

demandado pelo professor ou então para o esclarecimento de dúvidas. 
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17. Tarefas 
 

A situação imposta pelo Covid-19 tornou o ensino à distância (EAD) presente na vida 

dos estudantes, visto que a quarentena e o distanciamento social se tornaram obrigatórios, 

impossibilitando a educação presencial. No EAD, a atribuição de tarefas e atividades são 

fundamentais para que os docentes possam avaliar o aprendizado dos alunos. Além disso, 

a realização de tarefas ajuda muito na fixação e revisão do conteúdo por parte dos alunos. 

 

No entanto, a quantidade de atividades deve ser moderada, para não sobrecarregar 

os estudantes, pois esses possuem várias matérias para administrar, podendo ficar 

extremamente sobrecarregados com a atribuição de muitas tarefas. Além de que, quando 

muito atarefados, acabam tendo seu tempo de lazer consumido para realização de atributos 

escolares, ocasionando cansaço, estresse, até mesmo ansiedade, o que prejudica a saúde 

mental dos alunos. 
 

Para proporcionar uma eficácia no aprendizado, os alunos não devem deixar para 

fazer suas tarefas perto do prazo de entrega, pois assim não conseguem tirar suas 

eventuais dúvidas com os professores no horário das aulas, e também não deixá-las 

acumular. Já os professores devem evitar marcar a entrega de atividades em feriados e 

finais de semana, mantendo o costume do ensino presencial. 
 

Além disso, é função dos professores, em conjunto com os alunos, padronizar a 

entrega de tarefas em uma única plataforma, como por exemplo o Google Classroom. 

Nesse, os professores devem postar os exercícios na aba "Atividades", visto que isso auxilia 

na organização do aluno e do professor, pois os estudantes recebem uma notificação sobre 

a tarefa, além de que a plataforma disponibiliza uma agenda, mostrando todas as tarefas 

que devem ser realizadas e as que já foram concluídas, tornando a organização muito mais 

simples. 
 

Em síntese, as medidas citadas devem ser tomadas para tornar o ensino à distância 

melhor e mais organizado, propiciando um ambiente favorável para a educação dos alunos 

e facilitando a comunicação entre a turma e os professores. Dessa forma, o EAD caminhará 

gradativamente para um método eficaz de ensino. 
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18. Avaliações 
 

A avaliação de aprendizagem é um instrumento utilizado para avaliar a evolução do 

aluno e comprovar a eficácia do método de ensino utilizado pelo professor, tornando-se 

indispensável ao processo ensino aprendizagem.. Entretanto, com o novo Coronavírus, as 

avaliações se tornaram um desafio aos educadores e alunos, já que, a partir da pesquisa 

“Impacto da Covid-19 no ensino básico privado no Brasil”, realizada com alunos do ensino 

médio, foi possível perceber que 73% entendem que seu desempenho foi afetado pela 

pandemia. 
 

A partir disso, fica evidente a necessidade de repensar o sistema avaliativo aplicado, 

para que haja um alto percentual da efetiva aprendizagem dos estudantes. Algumas das 

estratégias que podem ser utilizadas e serão destacadas são a avaliação total do ciclo de 

aprendizagem e a utilização de instrumentos e plataformas variados. 
 

Primeiramente, é fundamental entender que, a fim de prevalecer a determinação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB): no ensino remoto, a checagem de 

rendimento escolar também deve ser fruto de uma avaliação contínua e cumulativa da 

performance dos estudantes. Além disso, diferentes tipos de aprendizagem e avaliações 

podem ser abordados com os estudantes, entre elas testes objetivos, provas discursivas, 

apresentações orais, desenvolvimento de projetos colaborativos online, avaliações com e 

sem consulta, participação nas atividades propostas e em fóruns, autoavaliação após 

videoaulas, cumprimento de tarefas em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), e 

produção e criação de vídeos, podcasts, aplicativos e websites. 
 

Ao mais, referente às plataformas, o Google Formulário é uma das mais utilizadas 

no método de avaliação dissertativa ou objetiva no ensino remoto, entretanto, alguns outros 

recursos podem ser utilizados, como o Plickers, o Socrative e o Kahoot . O primeiro, com 

testes rápidos para os alunos, permite o professor escanear as respostas e conhecer em 

tempo real o nível da turma quanto ao entendimento de conceitos e pontos chaves de uma 

aula. O App gera e salva automaticamente o desempenho individual dos alunos, criando 

gráficos e dados. (Disponível na Web ou por aplicativo). Já o Socrative é um serviço gratuito 

baseado na Web que permite avaliar os alunos com atividades preparadas anteriormente ou 

por perguntas rápidas para obter uma visão imediata do entendimento do aluno. Por último, 

Kahoot é um sistema de resposta em sala de aula baseado em jogos, onde os professores 
 
podem criar questionários usando o conteúdo da Internet. 
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19. Contato com os professores 
 

Diante de uma pandemia mundial, em que foi estabelecida uma quarentena e 

consequentemente o isolamento social, a tecnologia se tornou de suma importância 

para a educação, já que possibilitou, em larga escala a comunicação entre aluno e 

professor a qualquer distância. Através de plataformas como: Google Meet, Skype, 

Microsoft Teams e Zoom, a EAD pode ser concretizada. Por meio delas, as aulas 

são realizadas por videoconferências e da mesma forma são entregues tarefas 

ministradas pelos professores. 
 

Segundo o professor Fabrício de Paulo, mestre em educação e pesquisador 

associado à Escolas Esponientais, a comunicação engajada fortalece os vínculos 

entre aluno e professor, mas para isso, é preciso ir além de recados. Dessa forma, o 

fortalecimento dessa relação pode ser gerada através do contato em redes sociais, 

de maneira que seja possível tirar dúvidas e esclarecer temas específicos das aulas, 

sendo as mais adequadas: WhatsApp e Email. Nesses casos, o assunto das 

mensagens, o horário e o dia escolhido para o envio precisa ser planejado de 

acordo com o que é ético dentro do contexto escolar, assim, finais de semana e as 

horas que ultrapassem às 18h, não são adequadas, cabe ao aluno ter discernimento 

em relação ao assunto e analisar se é necessário a ajuda imediata ou se é possível 

esperar a próxima aula. 
 

Conclui-se, portanto, que para o bom aproveitamento das aulas remotas, é 

necessária a participação dos alunos nas plataformas supracitadas para que haja 

um aprendizado eficaz e ,assim, uma aproximação com o professor. Brian Tong, 

gerente de relacionamento da ClassApp, diz que o coronavírus não é o único vírus 

que está se disseminando nesse momento. A desinformação e o abatimento das 

pessoas é algo com que a escola pode lidar, demonstrando empatia e apoio. 
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