
 

 

ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Departamento de Coordenação Pedagógica 
Olinda, 29 de abril de 2020. 
51 anos, educando de perto para você ir mais longe. 

Prezados Pais e Responsáveis: 
Seguem algumas orientações para que possamos juntos, vivenciar um ambiente didático e pedagógico, na 
casa de cada estudante. Nesse momento a participação e atuação dos pais serão de suma importância para 
que, de fato, haja o prosseguimento do processo de ensino e aprendizagem. 

Sabe-se que é uma nova realidade de sala de aula, mesmo que temporária, para o qual os professores 
estão se esforçando para desempenhar com qualidade a sua função pedagógica. 

A nossa equipe pedagógica está estudando, aprendendo e construindo suas aulas num ambiente virtual 
com a intenção de aproximar ao máximo a uma rotina de estudo dando continuidade com a vivência dos 
conteúdos previstos para cada ano escolar, além de restabelecer os vínculos sociais com os professores e 
colegas. 

Orientações: 

1. As aulas remotas acontecerão no Google Classroom (Google sala de aula) e para acessar deverá ser 
feito as seguintes etapas: 
1. Entre no site da escola www.enscweb.com.br. 
2. Localize o botão "Acesse o Google sala de aula"; 
3. Informe os dados abaixo quando solicitado, de acordo com o usuário que irá acessar as 
informações: 
Par ter o acesso você vai precisar de um e-mail com o domínio da escola 
(númerodamatrículadoaluno@enscweb.com.br) e uma senha (Que será a Data de Nascimento do 
Aluno DIA/MÊS/ANO – 00/00/0000). 
Exemplo de e-mail para o primeiro acesso: 
Login: 00069@enscweb.com.br 
Senha: 05082005 
4. Para sua segurança, altere a senha logo no primeiro acesso. 
5. Se você não tem acesso à matrícula, você pode encontrá-la no seu contrato, boleto, aplicativo ou 
ligue para a secretaria da escola (81) 3429 4772 (Horário: 7h30 à 14h). 
5. Qualquer dúvida entrar no site da escola. 

2. As aulas remotas serão iniciadas no dia 05 de maio (terça-feira) e acontecerão conforme horário 
abaixo: 
TURNO DA MANHÃ 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
9h às 9h50 9h às 9h50 9h às 9h50 9h às 9h50 .............. 
INFANTIL 

Profª Tatiana 
INFANTIL 

Profª Tatiana 
INFANTIL 

DIVERSIFICADA 
INFANTIL 

Profª Tatiana .............. 

9h às 9h50 9h às 9h50 9h às 9h50 9h às 9h50 .............. 
INFANTIL II 

Profª Luzenilda 
INFANTIL II 

Profª Luzenilda 
INFANTIL II 

DIVERSIFICADA 
INFANTIL II 

Profª Luzenilda .............. 

10h às 10h50 10h às 10h50 10h às 10h50 10h às 10h50 .............. 
INFANTIL I 

Profª Amanda 
INFANTIL I 

Profª Amanda 
INFANTIL I 

DIVERSIFICADA 
INFANTIL I 

Profª Amanda .............. 

10h às 10h50 10h às 10h50 10h às 10h50 10h às 10h50 .............. 
INFANTIL III 

Profª Jacilene 
Turmas A e B 

INFANTIL III 
Profª Jacilene 
Turmas A e B 

INFANTIL III 
DIVERSIFICADAS 

Turmas A e B 

INFANTIL III 
Profª Jacilene 
Turmas A e B 

.............. 



 
3. Solicitamos que nesse horário os estudantes coloquem o fardamento escolar com a finalidade de criar um 

sentimento de pertencimento em relação à escola, os professores e os amigos. Haverá frequência escolar. 

4. As aulas serão sincrônicas, acontecem simultaneamente, e permite a interação das professoras com os 

alunos. Para que esse processo aconteça, contamos com a interação e acompanhamento dos pais. Será uma 

experiência nova e acreditamos que poderá acontecer alguma situação adversa, então contamos com a 

parceria e paciência de vocês. 

5. Estimular para que os estudantes entrem na sala todos os dias para vivenciar as aulas. Importante criar uma 

expectativa positiva para criança. 

6. Qualquer dificuldade sempre reportar para a coordenação pedagógica, com a intenção de sanar algum 

problema. 

7. A plataforma poderá ser utilizada no smartphone, ou notebook, ou tablet, ou PC. 

8. É relevante ter um espaço adequado para ter as aulas remotas. Sem muito barulho, interferência de pessoas 

e sempre dispor dos recursos necessários, como livros, caderno de desenho, lápis de cor, ou outros materiais 

que serão explorados na aula. 

9. Como as aulas na Educação Infantil são bem práticas, lúdicas e explora o concreto/manipulável, a professora 

poderá solicitar algum objeto contido na casa. 

10. Nessa fase as crianças têm muita facilidade para se dispersarem e pouco poder de concentração. Precisa ter 

muita paciência e demonstrar tranquilidade. Sempre incentivá-las e elogiá-las. 

11. Estará disponível o planejamento didático, via agenda eletrônica, com as orientações e o que será vivenciado 

em cada aula. Importante acompanhar e ler previamente. Sempre no dia anterior a professora disponibilizará 

a rotina da aula (o que vai ser vivenciado). 

12. Todas as atividades deverão ser arquivadas na maletinha dos livros (PORTIFÓLIO). Ao retornarmos com aulas 

presenciais devolver a maletinha com as tarefas desenvolvidas pelas crianças para a professora fazer as 

devidas reflexões dos registros. 

13. Sempre estimular com leituras de histórias infantis, trabalhar a pseudoleitura, solicitar que as crianças façam 

recontos. Nesse contexto de aulas remotas deverá haver um responsável (pais) para mediarem às situações 

de aprendizagem. 

14. As aulas remotas serão gravadas. 

15. Contamos com o apoio de todos os familiares. Sabemos que não será uma tarefa fácil, entretanto todo 

esforço e dedicação serão necessários para prosseguirmos com a nossa missão de educar. 

16. As professoras também estarão todas as quartas-feiras disponíveis, via whatsApp, para tirar dúvidas 

pedagógicas. 

Infantil – Tatiana – Fone: 983063840  Horário: 10h às 11h 

Infantil I – Amanda – Fone: 987417462 –  Horário: 9h às 10h 

Infantil II – Luzenilda – Fone: 988169720 – Horário: 10h às 11h 

Infantil III – Jacilene – Fone: 988537657 – Horário: 9h às 10h 

 

“Ser sábio é melhor do que ser forte; o conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de 
entrar numa batalha, é preciso planejar bem, quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer” (Pv. 21, 5) 
 
Agradecemos. 
Confiar. 
Equipe Pedagógica. 


