
 

 

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 
afetivos e 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 do Ensino Fundamental Séries Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio iniciarão no 

dia 04/05 (segunda-feira), 

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. 



 
4. Estabelecer uma rotina de estudo é importantíssima. As aulas iniciarão às 8h e terminarão às 11h20 

(turno manhã) e 13h30h às 16h50 (turno tarde).  

5. As aulas serão sincrônicas, acontecem simultaneamente, e permite a interação entre professoras e 

alunos e também ficarão GRAVADAS, caso desejem revê-las. 

6.  Para que esse processo de ensino e aprendizagem aconteça, contamos nível de compromisso e 

responsabilidade dos estudantes e também do acompanhamento e colaboração dos pais. Será uma 

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

parceria e paciência de vocês (PAIS E ESTUDANTES). 

7. Os estudantes precisam assistir às aulas, regularmente, entrando na SALA GOOGLE todos os dias.  

8. Será realizada a frequência escolar e os registros das aulas no portal acadêmico. 

9. A agenda escolar digital funcionará via portal acadêmico, por favor, acompanhar. 

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

algum problema. 

Contatos das coordenadoras: 

Responsável das turmas do 6º ao 9º anos MANHÃ – Tia Zeza – F- 998201466 

Responsável das turmas 6º ao 9º anos TARDE – Luciana – F- 999973100 

Responsável das turmas do Ensino Médio - Renata – F-994115596 

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

12. É relevante ter um espaço adequado, organizado e aconchegante para ter as aulas remotas. Sem 

muito barulho, interferência de pessoas e sempre dispor dos recursos necessários, como livros didáticos e o 

caderno que serão utilizados. 

13. Não se esquecer da garrafinha com água, para evitar saídas. 

14. Vamos dá continuidade com o I Trimestre e os conteúdos previstos, assim como, concluir os 

contratos didáticos. Em virtude dessa nova realidade os contratos didáticos poderão ser 

reformulados/adaptados. Qualquer mudança será informada no decorrer das aulas remotas. 

15. É importante que cada estudante realize as atividades propostas para casa, por isso, se faz 

necessário estabelecer uma rotina de estudo. 

16. No momento das aulas remotas deve ser mantida a disciplina, respeito entre os colegas e 

professores. Qualquer episódio desrespeitoso o professor (a) tem autonomia para bloquear o áudio e 

também a permanência na sala. Também será informada a coordenação para entrar em contato com os 

responsáveis. 

17. Durante as aulas, os pais não poderão interferir. Esclarecimentos de possíveis dúvidas procurar a 

coordenação, via whatsApp. 

18. As turmas do turno da manhã serão unificadas. 

 

Atenciosamente,  
Equipe Pedagógica. 

 


