
 
 

 

  

Tudo o que vocês precisam saber sobre o Ensino não Presencial das turmas  

de 1° ano Ensino Fundamental Anos Iniciais 

 

Vejam o comunicado da Alessandra: https://youtu.be/NVN6N838eC0 

Vejam o comunicado da Renata Moura: https://youtu.be/3e45q4CXIjM 

 

Olá, Famílias! 

Nestes tempos de pandemia, atravessamos um período de muitas incertezas e dificuldades. 

Podemos dizer que estamos vivendo um momento diferente em todos os aspectos, nunca antes 

pensado em nossa estrutura de educação. Estamos nos reinventando e cuidando de nossas crianças 

por meio de propostas de atividades e de encontros que garantam a continuidade das 

aprendizagens. Acreditamos que as crianças aprendem através de relações bem estabelecidas com 

seus pares e professores, num ambiente preparado e com intenções e objetivos a serem atingidos. 

Estamos num momento em que dois desses aspectos não estão presentes: o ambiente e as 

relações com seus pares, seus colegas. Então, seus filhos passarão a receber uma educação não 

presencial, em que os objetivos e intenções pedagógicas estarão bem estabelecidos, mas serão 

mediados por vocês, pais! Abaixo seguem informações importantes sobre a plataforma e 

ferramenta que usaremos neste novo momento.  Assim, faremos uma parceria e pedimos que seja 

bem afinada! Falem conosco! Estamos juntos! Abraços virtuais! 

 

PLATAFORMAS DIGITAIS QUE USAREMOS: 

 

 O OFFICE 365 é uma plataforma da Microsoft com serviço de armazenamento digital 

(conhecido como armazenamento em Nuvem) escolhida pela Escola desde 2018 como principal 

forma de armazenar e compartilhar arquivos e conteúdos que estão servindo de base para o uso de 

novas tecnologias do Jardim. 

 

 O TEAMS  é uma ferramenta virtual da Microsoft, dentro do Office 365, que permite 

postagens de atividades, aulas gravadas e videoconferência, conectando diversas pessoas ao 

mesmo tempo através de áudio e vídeo.  

https://youtu.be/NVN6N838eC0
https://youtu.be/3e45q4CXIjM


 
 

 

 Esse será o instrumento usado para aulas gravadas e on-line, postagem de atividades e 

tarefas durante o período de Ensino não Presencial para alunos de 1° ano Ensino Fundamental Anos 

Iniciais, a partir do dia 27 de abril, segunda-feira, e seguiremos até a volta às aulas presenciais. De 

início, nossas propostas serão gravadas e, quando estivemos seguros e prontos, iniciaremos as 

aulas ao vivo, comunicando vocês com antecedência. Vocês precisarão acessar o Teams e baixá-lo. 

Abaixo, enviamos os tutoriais para que possam acessá-lo. Todos os alunos de 1° ano receberão 

login e senha junto com este informativo, que servirão para o Teams. 

Veja os tutoriais em vídeo: 

- Como acessar o Teams: Clique aqui. 

- Explorando menu lateral: Clique aqui. 

- Explorando menu superior: Clique aqui. 

- Como resolver tarefas: Clique aqui. 

- Participar de uma aula ao vivo: Clique aqui. 

 

LOGIN E SENHA: 

Importante: Anotem o login e a senha em algum lugar de fácil acesso, para usá-los sempre que 
preciso.  

Para Login, utilize a recomendação abaixo:  

primeironomedoaluno.ultimosobrenomedoaluno@jardimdasnacoes.com.br  

Por exemplo: PEDRO ALVARES CABRAL  

Login: pedro.cabral@jardimdasnacoes.com.br  

Senha: j@rdim2020 (para todos os alunos)  

Recomendamos que a senha seja alterada após o primeiro acesso; para isso, siga as instruções: 

- No navegador, acesse o endereço: office.com;  

- Coloque login e senha recebidos;  

- No canto superior direito, clique nas iniciais do aluno;  

- Clique em Minha Conta;  

- Clique em Segurança e privacidade;  

- Clique em Senha;  

https://youtu.be/Yclf37VdoGY
https://youtu.be/tAT6Zwuj-Jo
https://youtu.be/5d8JKcOp13M
https://youtu.be/nlbE35FYFLo
https://youtu.be/3Jc0bwwNTWg


 
 

 

- Insira a senha atual;  

- Crie uma nova senha (A senha deve conter caracteres especiais, números e letras);  

- Confirme a nova senha;  

- Clique em Enviar.  

Perfil: coloque a foto de seu filho no perfil. A professora também colocará a dela! 

Caso seja necessário suporte para ACESSO à plataforma, envie um e-mail para Pâmela 

(informatica@escolajardim.com.br), relatando brevemente o ocorrido e o nome completo do 

aluno. 

 Dentro do Teams, os professores postarão: 

- Videoaulas gravadas sobre os conteúdos das diferentes áreas de conhecimento trabalhadas com 

as crianças; 

- Atividades; 

- Tarefas diárias; 

- Aulas ao vivo com o professor dentro da plataforma ( avisaremos o início com antecedência) 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

 Todas as atividades planejadas para as turmas de 1° ano,  estarão disponíveis dentro do 

Teams. Lá vocês encontrarão as postagens de cada proposta, que poderão ser aulas gravadas, links 

para sites, tarefas, atividades diversas. Começaremos com muita tranquilidade para que vocês 

possam se organizar e fazer as propostas dos professores, conforme a rotina familiar diária.  

Cronograma da semana: 

Vocês receberão o cronograma da semana, sempre às sextas-feiras, anterior à semana que se 

iniciará, já com todas as informações de horários e atividades. Inicialmente, as aulas serão todas 

gravadas e, aos poucos, colocaremos os horários de encontros ao vivo, mas que também ficarão 

gravados e disponíveis posteriormente.  

Atividades e propostas: 

A postagem será feita diariamente pela professora, sempre às 7h30, para os alunos da manhã, e às 

13h, para os alunos da tarde. Sugerimos um horário para serem feitas, mas cabe a cada família se 

organizar conforme seus horários, que, nestes tempos de isolamento, são peculiares de cada uma. 

As aulas ao vivo serão gravadas, ficarão disponíveis no Teams e seguirão sempre o mesmo 

cronograma de horários proposto no início da semana. Avisaremos com antecedência o início das 



 
 

 

aulas nesse formato! Como as crianças são pequenas, precisaremos do apoio de vocês para auxiliá-

las com o uso do microfone. Será um momento bastante delicado, em que adentraremos a casa de 

cada uma de vocês, e pedimos que se sintam à vontade, caso não queiram ou não possam assistir 

às aulas ao vivo. Contamos ainda com a colaboração e empatia de vocês, pois estamos nos 

esforçando muito, estudando e aprendendo procedimentos de uso de gravações de vídeos, aulas 

ao vivo, para que sejam feitas com a qualidade que nossas crianças merecem.  

 

COMUNICAÇÃO 

 

E-MAIL: reforçando o contato e a parceria entre família e escola, estamos disponíveis através de 

nossos e-mails: 

Alessandra Nascimento – Orientadora Educacional: alessandra.nascimento@escolajardim.com.br 

Renata Moura – Coordenadora Pedagógica: renata@escolajardim.com.br 

 

Outros meios: a Escola está organizando novo meio de comunicação e em breve entrará em 

contato. Aguardem! 

 

Material: 

Aguardem o cronograma de retirada de material. 

 

 

 Passaremos por este período juntos, cuidando de nossos relacionamentos, da educação de 

nossas crianças e de nossa saúde! Em breve, estaremos juntos e poderemos nos abraçar de 

verdade! Por enquanto, abraços virtuais! 

 

Alessandra Nascimento                                                                              Renata Moura 

Orientadora Educacional                                                                          Coordenadora Pedagógica 

 

 


