
 

 

 

Xanxerê, 17 de fevereiro de 2021. 

 

Prezada Família Lassalista! 

Viva Jesus em nossos corações! Para sempre! 

 

Tendo em vista a suspensão das aulas presenciais até o dia 01/03, encaminhamos algumas orientações 

pedagógicas para esse período: 

 As aulas serão realizadas pela plataforma Google for Education (Google Sala de Aula, Google Meet e 

Google Agenda). Caso algum aluno encontre alguma dificuldade para acessar a plataforma, orientamos que 

entre em contato imediatamente com a Secretaria Escolar. 

 As aulas serão gravadas para todos os níveis de ensino.  

 As apostilas e materiais serão entregues a partir do dia 18/02. 

 

Orientações específicas para a Educação Infantil 
 

 Horário das Aulas On-line:  

Creches I: Diariamente, das 13h30min às 13h45min 

Creche II: Diariamente, das 13h30min às 14h  

Creche III: Diariamente, das 13h30min às 14h30min  

Pré I e Pré II: Diariamente, das 13h30min às 15h - Em dois momentos: 13h30 às 14h30 (Apresentação 

dos conteúdos e explicação das atividades); 14h30min às 15h (Contação de história, rodas de conversas). 
 

 Aulas especializadas: Serão realizadas dentro do horário estabelecido acima.  
 

 Registro de Frequência: Será realizado durante as aulas on-line. Para as famílias que necessitarem 

assistir às aulas gravadas, a frequência será registrada posteriormente, através das atividades realizadas no 

caderno e/ou apostila do aluno. 

 
 

Orientações específicas para os Anos Iniciais (1º ao 5º ano) 
 

 Horário das Aulas On-line:  

Será realizada em dois momentos - 1º momento: 13h30min às 15h30min (Apresentação dos conteúdos e 

realização das atividades); 2º momento: 15h45min às 17h (Correção das atividades, atividades de revisão). 
 

 Aulas especializadas: Serão realizadas dentro do horário estabelecido acima.  
 

 Registro de Frequência: 1° ao 3° ano: Ressaltamos a importância dos alunos estarem presentes du-

rante as aulas on-line, onde será realizada a chamada. Caso não seja possível estar presente nas aulas on-line, 

o aluno deverá organizar as atividades solicitadas no caderno e/ou apostila e apresentá-las no retorno. 

4° e 5° ano os alunos deverão estar presentes na aula on-line para o registro da frequência e também rea-

lizar as postagens quando necessário.  

 

Orientações específicas para os Anos Finais (6º ao 9º EF) e Ensino Médio 
 

 Horário das Aulas On-line: De acordo com o horário escolar de cada turma.  
 

 Registro de Frequência:  A frequência escolar será registrada mediante a presença na aula on-line. 

Portanto, os alunos precisam estar presentes durante as aulas, cumprindo integralmente o horário escolar. Con-

forme sinalizado durante as reuniões de pais, ressaltamos a importância de o aluno estar uniformizado e com 

as câmeras ligadas durante as aulas.  
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