
 

 

  Viva Jesus em nossos corações. Para sempre! 
 

 

Por meio deste documento, apresentamos o funcionamento do processo de aprendizagem a distância 

e como as rotinas deverão ocorrer na nova dinâmica de aula e abordagem de conteúdo mediado por 

tecnologia. Na nova proposta, utilizaremos todos os meios ofertados pelo uso das TICs (Tecnologia 

da Informação e Comunicação), entre eles o Google Sala de Aula (Classroom), uma das ferramentas 

que já utilizamos no nosso dia a dia.  

 

Sendo assim, a partir do dia 06  de abril, as atividades escolares, com registro de frequência, serão 

computadas como dias letivos. O novo Calendário Escolar será enviado à comunidade em breve. 

 

   Como funciona o Google Classroom 

O Google Classrom é uma ferramenta que funciona como sistema de gerenciamento de conteúdo. 

Para acessar sua sala de aula, o(a) aluno(a) deverá usar seu e-mail institucional 

númerodamatricula@soulasalle.com.br e uma senha padrão (lasalle2020) fornecidos pelo Colégio, 

no primeiro acesso a senha deverá ser alterada.  

Observação: verifique o número de matrícula do aluno no contrato de prestação de serviços 

educacionais, no boleto da escola ou no aplicativo La Salle Mobile. 

Alunos da creche ao 5º ano já estão inseridos em suas devidas turmas, não sendo necessário 

o uso de códigos. 

É necessário sair de todas as contas do logadas do Gmail, para acessar o e-mail institucional. 

Cada disciplina terá um código disponibilizado pelos professores, na qual encontrará as atividades. 

Link para acesso aos códigos: https://bit.ly/2vHBLR2. 

Tutorial de acesso ao Google Classrom:  https://bit.ly/3drBx1I. 

A sala de aula virtual possui algumas funções, a principal é o MURAL, onde são encontradas as 

publicações, link de acesso para as aulas e as atividades da turma  

Em caso de dúvidas entre em contato pelos e-mails: antônio.barbosa@soulasalle.com.br e 

cassia.moraes@soulasalle.com.br.  
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   Periodicidade, horários e cronograma das aulas 

As aulas a distância terão inicio no dia 06/04/2020, para ser utilizadas desde a Educação Infantil ao Ensino 

Médio.  

O Colégio La Salle Sobradinho organizou a distribuição dos horários das aulas não presenciais, seguindo 

o horário de aulas regular. O que será o norteador do trabalho dos professores na elaboração e 

acompanhamento das atividades.  Os horários apresentados indicam o tempo que os estudantes deverão 

dedicar às atividades propostas para cada componente curricular/ disciplina. 

O(a)  aluno(a)  deverá realizar as atividades propostas nos horários apresentados a seguir. 

 

   Educação Infantil – Até 90 minutos de atividades diárias 

 

 Início das aulas matutino:  9 horas às 10h30min 

 Início das aulas vespertino: 14 horas às 15h30min 

 

COMPONENTES CURRICULARES: 

 Campos de Experiência -   todos os dias.  

 Inglês -  4  aulas semanais. 

 Música - 1 vez por semana 

  Educação Física - 1 vez por semana. 

 

   Ensino Fundamental – Anos Iniciais 1º a 3º anos: 2 horas de atividades diárias 

 

 Início das aulas matutino:  9 horas às 11h 

 Início das aulas vespertino: 14 horas às 16h 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

 Língua Portuguesa – todos os dias. 

 Matemática – todos os dias. 

 Inglês – todos os dias. 

 Ensino Religioso – 1 x por semana. 

 Artes – 1 x por semana. 

 Educação Física – 1 x por semana 

 História/ Geografia e Ciências  - 2 vez por semana cada. 



 

 

 

   4º ao 5º ano: 2h30 de atividades diárias 

 

 Início das aulas vespertino: 14 horas às 16h30min 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

 Língua Portuguesa – todos os dias. 

 Matemática – todos os dias. 

 Inglês – todos os dias. 

 Ensino Religioso – 1 x por semana. 

 Artes – 1 x por semana. 

 Educação Física – 1 x por semana 

 História/ Geografia e Ciências  - 2 vez por semana cada. 

 

   6º ao 8º ano:   3 horas e 30 minutos  de atividades diárias 

 

 Início: 8h  

 Término: 11h5min 
 
1º HORÁRIO: 8h às 8h30min 
              5min de descanso  
2º HORÁRIO: 8h35min às 9h5min 
              5min de descanso 
3º HORÁRIO: 9h10min às 9h40min 
            20min de INTERVALO 
4º HORÁRIO: 10h às 10h30min 
            5min de descanso 
5º HORÁRIO: 10h35min às 11h5min 
 
O HORÁRIO DAS AULAS SEGUIRÁ A GRADE HORÁRIA REGULAR, ou seja, cada professor 
seguirá o seu horário de aula, com duração menor. 
 
 

   9º (3ª e 5ª feira) à 3ª série do EM:      4 horas de atividades diárias 

 
 

• Início: 8h  

• Término: 11h5min 

 

 

 



 

 

 

1º HORÁRIO: 8h às 8h30min 

              5min de descanso  

2º HORÁRIO: 8h35min às 9h5min 

              5min de descanso 

3º HORÁRIO: 9h10min às 9h40min 

            20min de INTERVALO 

4º HORÁRIO: 10h às 10h30min 

5min de descanso 

5º HORÁRIO: 10h35min às 11h5min 

            5min de descanso 

6º HORÁRIO: 11h5min às 11h35min 

 

 O HORÁRIO DAS AULAS SEGUIRÁ A GRADE HORÁRIA REGULAR, ou seja, cada professor 

seguirá o seu horário de aula, com duração menor. 

 
 

   Frequência: 

O acesso à sala de aula virtual registra a presença, para que estas aulas sejam validadas como 

reposição. 

 

   Observações: 

O nosso principal objetivo é que esta nova dinâmica, de desenvolvimeto de atividades não presenciais, 

contribua efetivamente na aprendizagem do aluno.  

 Por  isso, sugerimos as ações a seguir: 

 

 Estimular e ajudar os alunos a se organizarem para conseguirem cumprir essa nova rotina de 

estudo; 

 Garantir que o aluno tenha uma rotina de estudos e um espaço adequado, computador e internet 

para a realização das atividades; 

 Acessar à ferramenta on-line (Google Sala de Aula) e colaborar com seus filhos na 

realização das atividades propostas; 

 Aguardar o tempo de resposta do professor às demandas individuais de dúvidas aos 

conteúdos trabalhados. O professor terá, até, 48 horas corridas para responder as dúvidas 

dos alunos, portanto é fundamental que este prazo seja considerado pelas famílias 

 

 



 

 

 

 Questões pedagógicas deverão ser encaminhadas diretamente às coordenações, nos e-

mails abaixo relacionados. 

 
 

 Educação Infantil até 5º ano EF. : dienne.azevedo@lasalle.org.br 

 Ensino Fundamental – do 6ºano ao EM.: simone.ouriques@lasalle.org.br 

 

 
Grande coisas são possíveis! 

 
Atenciosamente, 

 
Equipe Diretiva 

Colégio La Salle Sobradinho  
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