
 

COLÉGIO LA SALLE XANXERÊ 

Organização Pedagógica 2021 

1) Como será realizado o registro de frequência dos alunos? 
 

Educação 

Infantil e 

Anos 

Iniciais (1º 

ao 5º EF) 

A professora realizará chamada durante a aula para todos os alunos, tanto para os alunos 

que estão no presencial, como para os alunos que estão no on-line.  

A frequência dos alunos que estão na modalidade remota/on-line e assistem às aulas 

gravadas será realizada por meio da entrega de atividades no Google Class Room. Nas 

próximas semanas, as famílias serão orientadas sobre como proceder com essa entrega.  

Anos 

Finais (6º 

ao 9º EF) 

          e 

Ensino 

Médio 

Neste ano, os alunos precisam acompanhar as aulas remotas/on-line  no mesmo momento 

em que elas serão transmitidas. Os professores farão a chamada durante a aula para todos 

os alunos, tanto para os alunos que estão no presencial como para aqueles que estão no 

on-line.  

Não será necessário postar atividades no Google Sala de Aula para comprovar a 

frequência. O Google Sala de Aula será utilizado somente para entrega de trabalhos 

quando solicitados pelos professores.  

 

2) Como serão realizadas as aulas? 

 

Educação 

Infantil 

A Escola organizou-se para poder atender todos os alunos da Educação Infantil de forma 

presencial. Porém, as famílias podem continuar optando pelo ensino remoto/on-line. A 

família tem o direito de escolha. Desse modo, o pai que quiser trazer o filho todos os dias 

presencialmente poderá fazê-lo, bem como o pai que quiser continuar com as aulas remotas.  
 

Porém, destacamos que não há ensino híbrido na Educação Infantil. Os alunos que 

permanecem no ensino remoto serão atendidos pela professora em um horário previamente 

definido. A professora vai atender esses alunos em um outro espaço da escola, enquanto a 

auxiliar pedagógica vai acompanhar os alunos que estão no presencial. 
 

Para as famílias que optarem pelo ensino remoto, as aulas serão transmitidas das 13h30 às 

14h30. Porém, em alguns dias da semana, esse horário se estenderá com aulas 

especializadas (Inglês e Educação Física) devido ao horário escolar ser maior no ensino 

presencial. Caso o aluno não consiga ficar nas aulas após as 14h30, elas serão gravadas. 

Após esse horário os alunos que estarão nessa modalidade realizarão as atividades no 

formato off-line seguindo as orientações das professoras e do planejamento que estará 

disponível no Google Sala de Aula. Os alunos que estão na modalidade presencial 

realizarão as mesmas atividades presentes no planejamento. 

1º e 2º 

ano  

A Escola organizou-se para poder atender todos os alunos destas turmas de forma 

presencial. Porém, as famílias podem continuar optando pelo ensino remoto/on-line. A 

família tem o direito de escolha. Desse modo, o pai que quiser trazer o filho todos os dias 

presencialmente poderá fazê-lo, bem como o pai que quiser continuar com as aulas remotas.  
 

Para as famílias que optarem pelo ensino remoto, as aulas serão transmitidas das 13h30 às 

15h30. Porém, em alguns dias da semana, esse horário se estenderá com aulas 

especializadas (Arte, Inglês e Educação Física) devido ao horário escolar ser maior no 

ensino presencial. Caso o aluno não consiga ficar nas aulas após as 15h30, elas serão 

gravadas. Após esse horário os alunos que estarão nessa modalidade realizarão as atividades 

no formato off-line seguindo as orientações das professoras e do planejamento que estará 

disponível no Google Sala de Aula. Os alunos que estão na modalidade presencial 

realizarão as mesmas atividades presentes no planejamento.  

 



 

3º ao 5º 

ano 

Nessas turmas, o ensino será híbrido com o escalonamento de alunos. Dessa forma, um 

grupo de alunos participa presencialmente das aulas em uma semana enquanto o outro 

grupo de alunos participa no formato on-line, alternando os grupos a cada semana. 

 

Para os alunos que participam no formato online, as aulas serão transmitidas das 13h30 às 

15h30. Porém, em alguns dias da semana, esse horário se estenderá com as aulas 

especializadas (Arte, Inglês e Educação Física) devido ao horário escolar ser maior no 

ensino presencial. Caso o aluno não consiga ficar nas aulas após as 15h30, elas serão 

gravadas. Após esse horário, os alunos que estarão nessa modalidade realizarão as 

atividades no formato off-line seguindo as orientações das professoras e do planejamento 

que estará disponível no Google Sala de Aula. Os alunos que  estão na 

modalidade  presencial realizarão as mesmas atividades presentes no planejamento. 

6º ao 9º 

ano e 

Ensino 

Médio 

As aulas para as turmas dos Anos Finais e Ensino Médio serão realizadas no formato de 

ensino híbrido. Dessa forma, o ensino é feito simultaneamente para todos os alunos da turma 

(ou seja, os alunos que estão no presencial ou no formato on-line, participarão 

simultaneamente das aulas, por meio do Google Meet), alternando os grupos a cada semana. 

As aulas serão gravadas para auxiliar na revisão dos conteúdos. Porém, os alunos precisam 

acompanhar a aulas em tempo real para assegurar a aprendizagem e a frequência. 

Neste ano, os alunos devem participar das aulas com as câmeras ligadas. O professor poderá 

solicitar que os alunos ativem seus microfones para interagir durante a aula. Os alunos 

devem estar uniformizados e seguir os horários das aulas. Haverá o horário de intervalo das 

10h às 10h15min. 

 

3) Como será realizado o processo avaliativo dos alunos? 

 

1º ao 5º 

ano 

 

 Serão realizados trabalhos, avaliações on-line e presenciais simultaneamente (neste dia o 

aluno precisa estar conectado com a aula para realizar a avaliação por meio do Google 

Formulário).  

 

6º ao 9º 

ano e 

Ensino 

Médio 

Cada professor apresentará os instrumentos avaliativos que serão realizados ao longo do 

trimestre. Ao menos um dos instrumentos avaliativos deverá ser feito presencialmente.  

Todos os professores agendarão os instrumentos avaliativos com antecedência. 

Para os  alunos que fazem parte do grupo de risco, serão agendados horários para 

atendimento individualizado para a realização da avaliação. 

 

4) Provas de Segunda Chamada 

 

6º ao 9º 

ano e 

Ensino 

Médio 

O aluno que perder avaliações e não apresentar atestado médico deverá fazer o requerimento 

e o pagamento de taxa na secretaria do colégio em até 48h. 

 

Essas avaliações serão realizadas presencialmente em datas agendadas e divulgadas pelos 

serviços pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Quando e como saberei qual a semana que devo ir à escola?  

Educação 

Infantil, 1º 

e 2º ano 

A Escola organizou-se para poder atender todos os alunos dessas turmas de forma 

presencial. Porém, as famílias podem continuar optando pelo ensino remoto. A família 

tem o direito de escolha. Desse modo, o pai que quiser trazer o filho todos os dias 

presencialmente, poderá fazê-lo, bem como o pai que quiser continuar com as aulas 

remotas.  

3º ao 5º 

ano 

6º ao 9º 

1ª e 2ª EM 

As turmas serão divididas em grupos de acordo com a capacidade das salas de aula. No 

dia 02/02, será publicado no site da escola o escalonamento dos grupos que participarão 

presencialmente das aulas, na primeira semana de aula. Posteriormente, publicaremos, 

semanalmente, no Mural do Google Sala de Aula, a organização dos grupos das próximas 

semanas. 

Terceirão 
A Escola organizou-se para poder atender todos os alunos dessa turma de forma 

presencial. Porém, as famílias podem continuar optando pelo ensino remoto. A família 

tem o direito de escolha. Desse modo, o aluno que quiser participar presencialmente todos 

os dias poderá fazê-lo, bem como o aluno que quiser continuar com as aulas remotas. 

 
 

6) Como faço para entrar no Google Sala de Aula 

1. Independentemente de haver aulas presenciais, todos os alunos terão acesso à plataforma Google for 

Education. (Gmail, Google Sala de Aula, Google Agenda e Google Meet).  

2. Para acessar a Plataforma Google for Education, siga os seguintes passos: 

3.  

4. Alunos rematriculados: 

5. 1) Acesse gmail.com e faça o login utilizando o e-mail do estudante (nº de 

matrícula@soulasalle.com.br) e a senha (data de nascimento do aluno, no formato AAAAMMDD – ex: 

20010322). O número de matrícula do aluno está presente no contrato de matrícula. 

6.  

7. Alunos novos: 

8. 1) Acesse gmail.com e faça o login utilizando o e-mail do estudante 

(nome.sobrenome@soulasalle.com.br) e a senha (data de nascimento do aluno, no formato 

DDMMAAAA – ex: 22032001).  

9. 2) Ao acessar o e-mail, o aluno e/ou família encontrará um tutorial com indicações de acesso à 

plataforma Google Sala de Aula, Google Meet e ao Google Agenda com os links de acesso às 

videoaulas.  

Os alunos que não conseguirem realizar o acesso ou encontrarem dificuldades deverão contatar o 

colégio pelos seguintes meios:  

E-mail: xanxere@lasalle.org.br 

Telefone: 3441-7800 

WhatsApp: 9118-6034 

 

7)  Como devo proceder para alterar do regime remoto/on-line para o presencial? 

 

Os pais que queiram alterar o modelo de ensino deverão comunicar à coordenação pedagógica até a 

quinta-feira de cada semana. A escola readequará a solicitação em até 7 dias.  

 

 

Atenciosamente, 

Serviços Pedagógicos 
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