
 
 

                                                                                                                        Olinda, 29 de abril de 2020 

 

DETALHAMENTO DO ENSINO REMOTO 

 

Senhores Pais e queridos alunos, 

 

Na tentativa de reduzir os danos pedagógicos, causados por esse período 

de distanciamento social, ofereceremos um suporte de aulas remotas em 

plataformas específicas, bem como canais exclusivos de contato com as 

coordenações para as devidas orientações e informações sobre toda a logística a 

partir do dia 04 de maio de 2020. 

Todavia, no retorno das aulas presenciais, atenderemos à legislação em 

vigor com o reposicionamento de conteúdos programáticos, revisões, reensinos, 

cumprimento dos dias letivos e carga-horária, segundo as definições do 

Ministério da Educação. É válido salientar que ainda que haja previsão de 

reposição das aulas de abril (férias) no mês de julho (em caso de retorno das 

atividades presenciais) e em janeiro (compensação dos dias de confinamento do 

mês de março).   

A equipe de professores, a qual tirou férias em abril, fará formação para a 

utilização das ferramentas de Ensino Remoto no dia 30/04. Por isso, poderão 

acontecer algumas inconsistências de adaptação nos primeiros dias de maio, 

devido à iminente situação de empoderamento das ferramentas, pois todos nós 

(família, alunos e Equipe Pedagógica) estamos aprendendo com a nova 

realidade que nos cerca.  

Assim, pedimos a compreensão de todos, porém reafirmamos o 

compromisso de reavaliarmos continuamente os procedimentos adotados, em 

pleno diálogo com as famílias e os alunos, visando otimizar recursos, serviços e, 

sobretudo, promover aprendizagens enquanto durar essa difícil situação para 

todos nós.  

Que o Imaculado Coração de Maria interceda por nós, trazendo saúde, 

paz, compreensão e união, abençoando os alunos, pais, professores e os 

funcionários da escola. 

Solicitamos a atenção de todos para as informações divididas pelos 

setores abaixo: 



 
 

 

Educação Infantil 

INFORMAÇÕES DETALHADAS NO CONTATO VIA WHATSAPP: 

Ed. Infantil (Erika e Mônica) Manhã 9 9863-0353 (maternal, Infantil I e Infantil II) - TIM 

9 8844-9405 (Infantil III e IV) - OI 

Ed. Infantil (Flávia) Tarde 9 8441-1505 – OI 

 

* Atendendo às normativas do Parecer do Conselho Nacional de Educação, 

de 28/04/2020, sobretudo no item 2.7, que trata das possibilidades de ensino 

da Educação Infantil nesse período de pandemia, possivelmente, adotaremos os 

passos do Ensino Remoto da Plataforma Google for Education, a mesma que 

será adotada pelos Anos Iniciais, conforme a orientação abaixo.  

 

Ensino Fundamental Anos iniciais – 1º ao 5º ano 

O ensino remoto será realizado pela plataforma Google for Education. 

Na sala de aula virtual haverá videoaula das professoras, com orientações 

sobre os conteúdos e atividades propostas, além dos materiais 

complementares; 

 

Acesso ao Google For Education 
 

O acesso à sala de aula será através da plataforma educacional Google for 
Education.  Para isso, o Colégio criou um email para cada aluno ter acesso ao 

ambiente virtual. 
 

O aluno deve acessar www.gmail.com e inserir seu email e senha. 
 

O email está configurado da seguinte forma: primeiro nome do aluno +(.)+ 
matrícula@aluno.imaculado.com.br      

 

Ex: (maria.123456@aluno.imaculado.com.br) 
 

Senha: cicm e o número da matrícula Ex: cicm123456 
 

Após o primeiro acesso, a senha poderá ser alterada. 
 

Nesta plataforma, o estudante poderá acessar todas as atividades, todos os 
arquivos, vídeos, fóruns organizados pelos professores e aulas online. 

 
A comunicação do Colégio será realizada por esse email. 
 

Haverá momentos de interação com as turmas em plataformas como o 

Teamlink, e em Hangouts do Google for Education; 

Será preciso baixar e instalar o aplicativo Teamlink, o qual está disponível 

http://www.gmail.com/
mailto:matrícula@aluno.imaculado.com.br


 

 

 

para ANDROID/WINDOWS e IOS/MACBOOK. Após a instalação, os alunos 

terão acesso às salas através de um código que será enviado previamente 

pelo WhatsApp; 

A Plataforma do Sistema de Ensino Bernoulli também será suplementar nesse 

processo de aprendizado remoto. É válido ressaltar que, quando for utilizada, 

todos serão devidamente orientados em como proceder através do grupo do 

WhatsApp; 

 

Haverá um suporte do SOE, através de vídeos, com orientações sobre a fase 

de adaptação nessa nova rotina, trabalhando, também, o emocional, com 

dicas sobre rotinas de estudo. Além disso, o serviço de orientação de alunos 

com necessidades especiais (AEE) estará à disposição das famílias. 

 

 Solicitamos que os pais de cada turma enviem pelo canal do WhatsApp o 

nome do filho, a turma e o turno, para que a coordenação organize 

grupos por sala de aula (Maternal, Infantil I - manhã, Infantil I - tarde, 

Infantil II - manhã, Infantil II - tarde, 1 ano A - manhã,  e assim por 

diante). Exemplo: 

 

 

                                         CONTATOS: 

Anos Iniciais 1º e 2º  (Fátima) Manhã 9 9986-0154 – TIM 

Anos Iniciais  3º e 4º  (Emília) Manhã 9 9912-0258 – TIM 

Anos Iniciais 5º (manhã) e 1º ao 5º (tarde) (Rozi) Manhã/tarde 9 9969-6601 – TIM 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ensino Fundamental Anos Finais - 6º ao 8º ano 

 

Criamos um plano de ação dividido em duas etapas: 

 
1ª ETAPA: 

 
04 DE MAIO- Teremos o acolhimento dos nossos alunos, através do 

Instagram @Anosfinaiscicm, em uma ação conjunta com SOR, SOE e 

Direção. Pedimos que os alunos e familiares do segmento sigam o perfil criado.  

 

09h - Acolhimento 6ºs anos 

10h - Acolhimento 7ºs e 8ºs anos 

 

As ações integradas do socioemocional e serviço de psicologia serão 

feitas para o fortalecimento do aluno nesse novo modelo de educação 

remota. O departamento de Educação Inclusiva, através da professora 

Sylvia Costa, terá um canal direto para atender alunos com deficiência. 

 
ATIVIDADES DE APROFUNDAMENTO 

 
De 4 a 15 de maio estarão disponíveis, no site do Colégio Imaculado Coração 

de Maria, atividades de aprofundamento por área do conhecimento. É 

importante que os alunos não deixem de realizá-las.  

www.imaculado.com.br 

 

 

CADASTRO NA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCATION E MODERNA 
COMPARTILHA 

 

 
O acesso à sala de aula será através da plataforma educacional Google for 

Education, em que será criada a sala de aula referente à série que o aluno está 

matriculado no ano vigente. 

Para isso, o Colégio Imaculado criou um e-mail para cada aluno ter acesso ao 

ambiente virtual. 

O aluno deve acessar www.gmail.com e inserir seu e-mail e senha. 

O e-mail está configurado da seguinte forma: primeiro nome do aluno +(.)+ 

matrícula@aluno.imaculado.com.br  

http://www.imaculado.com.br/
mailto:matrícula@aluno.imaculado.com.br


 
 

 

 

Ex: maria.123456@aluno.imaculado.com.br 

Senha: cicm e o número da matrícula Ex: cicm123456 

 

 É válido ressaltar que após o primeiro acesso, a senha poderá ser 

alterada. 

 

Nesta plataforma, o estudante poderá acessar todas as atividades, todos os 

arquivos, vídeos, fóruns organizados pelos professores e as aulas remotas. 

 

  Caso o responsável ou aluno precise de algum tipo de informação referente ao 

número de matrícula ou tutorial de acesso à plataforma, entrem em contato 

pelo WhatsApp da Coordenação Pedagógica, através do número (81) 9 9989-

9997. 

ATENÇÃO: O Google for Education será utilizado a partir de 18 de maio. 

 

PLATAFORMA MODERNA COMPARTILHA  

www.modernacompartilha.com.br 

 

O Moderna Compartilha será utilizado como um suporte pedagógico. Contendo 

mecanismos como fóruns, agenda, livro digital e atividades complementares, 

que também estarão disponíveis a partir de 18 de maio. 

 
2ª ETAPA 

 
PLATAFORMA MODERNA COMPARTILHA - AULAS REMOTAS E TUTORIA 

PEDAGÓGICA 
 

Teremos quatro aulas diárias, que acontecerão das 8h às 10h15min, em 

formato remoto, e estarão disponíveis na Plataforma Google For Education, com 

intervalo de 15 minutos entre duas aulas. Das 10h15min às 12h teremos tutoria 

online, conforme o horário. 

 
Telefone para entrar em contato para solicitar a participação no grupo 

do Whatsapp:  
 

(81) 99989-9997 

Coordenadora Laís de Paula 
 

http://www.modernacompartilha.com.br/


 

 

 

 

9º ano e Ensino Médio 

 

As atividades do 9º ano e do Ensino Médio foram planejadas em duas fases: a 

primeira está organizada com as ações da semana inicial, focadas na acolhida, 

ambientação e adaptação ao espaço virtual. 

Nesta semana, serão realizadas as revisões e resoluções do Caderno de Férias, 

no horário das 8h às 10h; 

A partir das 10h, os estudantes terão acesso, pela plataforma Google for 

Education, aos exercícios de aprofundamento. 

A partir da segunda semana, seguiremos com as aulas online, com duração de 

30 minutos, cujo horário de aula será divulgado. Entendemos que cada 

estudante possui o seu ritmo, mas o apoio da família será essencial para o 

sucesso das ações propostas. 

 

Os simulados da FTD, para o Ensino Médio, já estão programados para 

acontecerem aos sábados, nos dias 16 e 23 de maio. As orientações de acesso 

serão repassadas para os estudantes. 

 

As aulas remotas estão estruturadas de forma que privilegiem o conhecimento e 

o aprendizado dos nossos estudantes. Portanto, as aulas terão interação, 

participação, engajamento, explanação do conteúdo, exercícios, pesquisas e 

ações colaborativas para o aprendizado; 

 

O SOE (Serviço de Orientação Educacional) terá uma sala virtual para 

atendimento com agendamento. 

 

 O nosso encontro virtual (Google Meet) no primeiro dia de aula será 

realizado da seguinte forma: 

 

9h - Acolhimento, aquecimento, explicações das atividades pedagógicas online – 

alunos dos 9ºs anos; 

10h - Acolhimento, aquecimento, explicações das atividades pedagógicas online 

– alunos dos 1ºs e 2ºs anos; 



 

  

 

11h- Acolhimento, aquecimento, explicações das atividades pedagógicas online 

– alunos dos 3ºs anos.  

 

ACESSO ao Google For Education 
 

O acesso à sala de aula será através da plataforma educacional Google for 
Education.  Para isso, o Colégio criou um email para cada aluno ter acesso ao 

ambiente virtual. 
 

O aluno deve acessar www.gmail.com e inserir seu e-mail e senha.  
 

O e-mail está configurado da seguinte forma: primeiro nome do aluno +(.)+ 
matrícula@aluno.imaculado.com.br 

  
Ex: maria.123456@aluno.imaculado.com.br 

 
Senha: cicm e o número da matrícula           - Ex: cicm123456 

 

Após o primeiro acesso, a senha poderá ser alterada. 
 

Nesta plataforma, o estudante poderá acessar todas as atividades, todos os 
arquivos, vídeos, fóruns organizados pelos professores e aulas online. 

 
 A comunicação da coordenação será realizada por esse email. 

 
 

ACESSO À SALA DE AULA REMOTA 
 

O aluno deverá acessar     https://meet.google.com/ 
 

e clicar em ‘’participar de uma reunião’’. Logo após, a página irá pedir o código 

de acesso e o aluno colocará um código que será previamente enviado para ele, 

da respectiva turma. 

 

MODERNA COMPARTILHA (9ºs ANOS) E FTD/IÔNICA (ENSINO MÉDIO)  

 Essas plataformas serão utilizadas como suporte pedagógico. As orientações de 

acesso serão dadas no primeiro encontro virtual. 

WHATSAPP DA COORDENAÇÃO DO 9º ANO E DO ENSINO MÉDIO:  

 (81) 9 9863-0248 

Coordenadora Romerita Farias 

 

Atenciosamente.  

EQUIPE GESTORA 

mailto:matrícula@aluno.imaculado.com.br
https://meet.google.com/

