
 
 

 

 

Tudo o que você precisa saber sobre o Ensino não Presencial das turmas de 2º a 5º Ano 

  

Prezados senhores pais e alunos. 

 Esperamos que estejam todos bem, cuidando da saúde e adotando as medidas de proteção. 

 Essa pandemia é uma situação nova que gera muitas dúvidas, mas que enfrentaremos 

juntos, unindo forças para conseguirmos os melhores resultados. 

 Encontramo-nos atualmente em um isolamento social forçado. Tivemos de nos adaptar 

rapidamente para que nossos alunos pudessem contar com todo o respaldo necessário, ainda que 

em casa, fisicamente longe da escola.   

  Nesse mês que os alunos estiveram de férias nos preparamos para organizar a melhor forma 

de oferecer os conteúdos para que os alunos possam dar continuidade aos seus estudos. Nós da 

equipe pedagógica temos realizado constantes reuniões de planejamento e enviaremos orientações 

através de tutoriais detalhados de como acessar e utilizar a plataforma.  A partir da próxima 

semana iniciaremos o nosso estudo não presencial com  aulas e atividades online com nossos 

alunos do ensino fundamental. 

          Nossos professores estarão em imersivos treinamentos para oferecer da melhor maneira 

possível ferramentas tecnológicas e aprendizado  para nossos alunos e a partir  do dia 27 estarão 

com aulas ao vivo.            

          Será um momento de adaptação para todos nós! Momento em que teremos dúvidas, 

inseguranças e ansiedades, tanto a escola, quanto as famílias/alunos. Período de muitos desafios, 

que serão transformados em aprendizagem. Contem conosco para o que precisarem, usem nossos 

canais de comunicação sempre que acharem necessário, estaremos disponíveis para atendimento 

individuais para as famílias, no que for preciso!  Vamos seguir juntos, com o mesmo objetivo!  

 Manter uma rotina será fundamental para as crianças, uma vez que permitirá a elas se 

acostumarem com esta nova realidade.  

 Abaixo, segue uma explicação sobre como funcionará nosso Ensino Não Presencial. E 

lembrem-se: qualquer dúvida ou sugestão, por favor, me procurem pelos meios de comunicação 

que também disponibilizarei. 

Maristela Domingos 

 

PLATAFORMAS DIGITAIS 

          

             Nosso objetivo neste comunicado é passar informações práticas e importantes sobre o 

funcionamento da escola remotamente.  

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

(conhecido como armazenamento em Nuvem) escolhido 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.  

 Esse será o instrumento usado para aulas gravadas e online, postagem de atividades e 

tarefas durante o período de Ensino não Presencial no Ensino Fundamental Anos Iniciais. Os alunos 

de 4º e 5º anos já receberam login e senha para entrar no portal do SAS e usarão o mesmo para 

acessar o Teams e os alunos de 2º e 3º anos  receberão o login e senha junto com esse informativo, 

que servirá tanto para o Portal do SAS, quanto para o Teams. 

 

Apenas para 2º e 3º anos:  Veja aqui o login e senha dos alunos para o uso do Teams e SAS 

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. 

 

 Dentro do Teams os professores postarão: 

- Arquivos de Power Point com síntese de conceitos principais e vídeo explicando a matéria; 

- Videoaulas gravadas sobre os conteúdos; 

- Indicação para Videoaulas com explicações adicionais, que o aluno pode acessar no PORTAL SAS 

ou via links na plataforma Teams;  

- Indicação para a Plataforma Adaptativa EUREKA, que está dentro do PORTAL SAS, com conteúdos 

de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências (para alunos de 4º e 5º anos); 

- Postagens de atividades e gabaritos para correção; 

- Darão AULAS ON-LINE ao vivo dentro da plataforma. 

 

 O PORTAL SAS é o portal digital do Material Didático Sistema Ari de Sá, adotado pelas 

turmas de 2º a 5º Ano, que reúne diversas informações e materiais de apoio para os alunos. 

  

 A EUREKA é uma Plataforma Adaptativa  baseada no conhecimento prévio do aluno, ela 

mede seu conhecimento, identifica pontos a melhorar e indica conteúdos, entre outras coisas,  que 

está dentro do PORTAL SAS. Essa atividade é realizada, por alunos de 4º e 5º anos, após o término 

de cada capítulo. 

 

Acesse aqui, o Tutorial de como utilizar o PORTAL SAS. 

 

https://drive.google.com/file/d/1X4pcuaLnLRrSefDcPHh-qMistA49VFiA/view?usp=sharing
https://youtu.be/Yclf37VdoGY
https://youtu.be/tAT6Zwuj-Jo
https://youtu.be/5d8JKcOp13M
https://youtu.be/nlbE35FYFLo
https://youtu.be/3Jc0bwwNTWg
https://youtu.be/X52FHW3qzWs


 
 

 

 Preparamos Tutoriais (passo-a-passo) para que vocês aprendam como acessar e fazer o 

Login em todas essas plataformas. Se ainda houver qualquer dificuldade,  entre em contato com o 

Pâmela (informatica@escolajardim.com.br), da nossa equipe de TI, e peça ajuda. 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

 Todas as atividades planejadas para as turmas de 2º a 5º anos estarão disponíveis dentro do 

Teams, separadas por disciplinas.  Lá eles encontrarão as postagens de cada matéria, que pode ser 

um documento, aula gravada, apresentação em Power Point, links para sites, atividades do livro do 

SAS e no caderno, abrangendo um determinado tema de cada matéria. 

 A postagem de cada disciplina será feita de acordo com o cronograma de aulas ao vivo. Por 

exemplo, se na segunda feira a aula no cronograma for de Língua Portuguesa e Inglês, as postagens 

daquele dia serão somente de Língua Portuguesa e Inglês. 

 É muito importante que o aluno siga uma rotina de estudos, que nesse momento, poderá 

ser estruturada de acordo com a rotina familiar. As aulas ao vivo, ficarão gravadas e disponíveis no 

Teams, após o término de cada aula. Porém, indicamos fortemente que o aluno participe ao vivo, 

para que possa tirar suas dúvidas e interagir com colegas e professores. 

 Faremos atividades diferenciadas para alunos com Necessidades Especiais, sob minha 

supervisão – Maristela -  com acompanhamento da professora  e dos especialistas, pois aqui no 

Jardim a inclusão é real e virtual. 

            Em breve enviaremos a vocês  um comunicado sobre a retirada do material do 2º trimestre 

na escola. 

 

                                                      CRONOGRAMA DE ESTUDOS 

 

 Organizamos um Cronograma de estudos e postagens  semanais. 

 

Cronograma de 22 a 24 de abril 

 

 Famílias, os alunos estavam de férias e  nossas professoras de recesso, portanto teremos 

uma semana de adaptação, os alunos assistirão aulas de professores do SAS fazendo revisão de  

conteúdos já trabalhados de Língua Portuguesa e Matemática e  instalarão as ferramentas digitais 

que serão utilizadas nas aulas. Enquanto as professoras estarão planejando as atividades das 

próximas semanas e também cuidando de instalar em seus equipamentos as ferramentas 

necessárias para as aulas não presenciais. 

           Para melhor qualidade do trabalho de ensino aprendizagem nós decidimos que em muitos 

momentos as algumas turmas serão divididas. O critério vai depender do número de alunos e das 

necessidades dos alunos em cada uma das turmas. A professora de cada sala  postará no Teams, no 

dia 24 de abril, uma lista dos alunos pertencentes a cada turma (turma I ou turma II), conforme 

cronograma. Caso haja mudança nos grupos será sempre  com um aviso prévio da professora.  

 



 
 

 

A primeira aula ao vivo com a professora, dentro da plataforma Teams, acontecerá no dia 27 de 

abril. 

 

 

Aulas de revisão - SAS 

22/04 

Quarta - feira 

23/04 

Quinta - feira 

24/04 

Sexta - feira 

Revisão LP - SAS Revisão LP - SAS Revisão LP - SAS 

Revisão Mat- SAS Revisão Mat - SAS Revisão Mat - SAS 

 

Clique aqui para acessar os links para aulas dos dias 22 a 24 de abril. 

 

Cronograma de 27 a 30 de abril 

 

 Nessa semana os alunos terão o primeiro contato com a professora ao vivo. Essa será uma 

aula teste para que todos, alunos e professoras, se familiarizem com a plataforma e comecem a 

entender como funcionarão as aulas ao vivo e as postagens no Teams.  

 Todos os dias os alunos terão um momento com a professora ao vivo, para uma conversa, 

correção, explicação de conteúdos ou realização de atividades. Será preciso atenção para os 

horários de aula. Porém, quem não conseguir assistir poderá acessar a aula que ficará gravada na 

plataforma. 

 Além das aulas ao vivo, todos os dias os alunos receberão orientações de atividades 

postadas no Teams. Essas atividades seguirão o cronograma de aulas do dia. Então, além das aulas 

ao vivo, os alunos precisam acessar a plataforma para realizar o que será proposto naquele dia. 

 

4º e  5º ano MANHÃ 

Manhã 27/04 

Segunda-feira 

28/04 

Terça-feira 

29/04 

Quarta-feira 

30/04 

Quinta-feira 

01/05 

Sexta-feira 

8h30 às 9h10 

TURMA I 

Primeiro contato 

com a professora 
LP -  turma I Mat - turma I LP - turma I Feriado 

9h30 às 10h10 

TURMA II 

Primeiro contato 

com a professora 
LP - turma II Mat - turma II LP - turma II Feriado 

Postagens no 

Teams 

LP - revisão SAS 

Mat - revisão SAS 

LP 

História - revisão SAS 

Arte - aula gravada 

Mat 

Geografia -  revisão 

SAS 

Inglês - aula gravada 

LP 

CN - revisão SAS 

Ed. Física - aula 

gravada 

feriado 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1b-nnvOv9ErCwi73TjUIO97AjV4Dw3BiA/view?usp=sharing


 
 

 

 

2º, 3º e 4º ano TARDE 

Tarde 
27/04 

Segunda-feira 

28/04 

Terça-feira 

29/04 

Quarta-feira 

30/04 

Quinta-feira 

01/05 

Sexta-feira 

14h às 14h40 

TURMA I 

Primeiro contato 

com a professora - 
LP -  turma I Mat  - turma I LP - turma I Feriado 

15h às 15h40 

TURMA II 

Primeiro contato 

com a professora - 
LP - turma II Mat - turma II LP - turma II Feriado 

Postagens no 

Teams 

LP - revisão SAS 

Mat - revisão SAS 

LP 

História - revisão SAS 

Arte - aula gravada 

Mat 

Geografia -  revisão 

SAS 

Inglês - aula gravada 

LP 

CN - revisão SAS 

Ed. Física - aula 

gravada 

feriado 

                                                CRONOGRAMA A PARTIR DE 04 DE MAIO. 

 

3º ano TARDE 

Tarde Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

14h às 14h40 LP - turma I Mat - turma I LP - turma I Mat - turma I H/G 

15h às 15h40 LP - turma II Inglês LP - turma II Mat - turma II  

16 às 16h40  Ed. Física (aula 

gravada) 
Mat - turma II  CN Arte (aula gravada) Socioemocional 

 

4º ano MANHÃ 

Manhã Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

8h30 às 9h10 LP - turma I Mat - turma I LP - turma I Mat - turma I H/G 

9h30 às 10h10 LP - turma II Mat - turma II LP - turma II Mat - turma II  

10h30 às 11h10  
Inglês 

Ed. Física (aula 

gravada) 
CN Arte (aula gravada) Socioemocional 

 

 

2º ano  TARDE 

Tarde Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

14h às 14h40 LP - turma I Mat - turma I LP - turma I Mat - turma I H/G 

15h às 15h40 LP - turma II Mat - turma II LP - turma II Mat - turma II  

16 às 16h40  Ed. Física (aula 

gravada) 
Inglês CN 

Arte (aula gravada) 

 
Socioemocional 



 
 

 

4º ano TARDE 

Tarde Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

14h às 14h40 LP - turma I Mat - turma I LP - turma I Mat - turma I H/G 

15h às 15h40 LP - turma II Mat - turma II LP - turma II Mat - turma II  

16 às 16h40  
Inglês 

Ed. Física (aula 

gravada) 
CN Arte (aula gravada) Socioemocional 

 

5º ano MANHÃ 

Manhã Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

8h30 às 9h10 LP - turma I Mat - turma I LP - turma I Mat - turma I H/G 

9h30 às 10h10 LP - turma II Mat - turma II LP - turma II Mat - turma II  

10h30 às 11h10  
CN 

Ed. Física (aula 

gravada) 
Inglês Arte (aula gravada) Socioemocional 

 

COMUNICAÇÃO 
 

E-MAIL: a Orientação  do Segmento,  dará retorno aos e-mails de pais/ responsáveis de alunos de 

todas as séries, reforçando o contato e a parceria entre família e escola, sempre que necessário. 
 

WhatsApp:  fará  o atendimento a pais/ responsáveis de alunos também através do WhatsApp da 

Escola 12 99218-1691. Continuaremos com esse tem sido um canal de comunicação que te sido 

bem eficiente. 

 O bom relacionamento entre Alunos, Família e Escola é muito importante para a qualidade 

do ensino. Em breve entraremos em contato novamente! 

                                           Orientação / Direção do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Unidade II   

                                                                           Maristela Domingos : maristela@escolajardim.com.br 


