
 

 
 
 
 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

 
CIRCULAR A FAMÍLIA  Nº 01/2020 

PAUTA: OREINTAÇÔES PERÍODO DE ISOLAMENTO/ COVID 19 
ATIVIDADE:  AÇÃO EAD    -    CApDHC 

 

 

 
Prezada família. Tudo bem! 

 
Esperamos encontrá-lo na segurança do seu lar e próximo aos demais familiares. 

Mediante o cenário social que estamos vivenciando com medidas de governança e de saúde adotadas, as 
secretarias estaduais de educação vem buscando alternativas para as escolas darem continuidade ao trabalho escolar 

a fim de cumprir ao mínimo que seja, o ano letivo vigente. 

Sabemos que o COVID 19 é um fenômeno de força maior, estar em casa em trabalho e/ou estudo remoto é 
a melhor solução. 

Para tal, diferentes instituições, segmentos da sociedade e também as escolas estão adotando o modelo de 
trabalho home office, agindo assim legalmente dentro do cenário da crise. Prática essa que estamos fazendo, 

procurando oferecer o nosso melhor. 

 As aulas irão acontecer dentro do horário de estudo dando continuidade as aulas em atendimento remoto. 

 Precisamos dar um novo direcionamento para a prática do ensino-aprendizagem. Somos resilientes e 

juntos conseguiremos encaminhar nossos alunos até que esse cenário melhore. 

 

FIQUE ANTENADO AOS INFORMES ABAIXO: 

 Nosso retorno estava previsto para o dia 01/04/2020, contudo um novo decreto foi assinado estendendo o 

isolamento social por mais 15 dias, no mínimo. 
 A partir do dia 06/04/2020, daremos continuidade aos estudos, utilizando as ferramentas disponíveis para 

encaminhar currículo escolar de forma remota, usando ferramentas do EAD. 

 

O OBJETIVO é instrumentalizar a ação pedagógica dos nossos alunos a fim de suprir ao mínimo o currículo escolar e 
cumprir os requisitos essenciais de competência sobre os conteúdos pertinentes a cada série em um trabalho de 

parceria, explorando e desenvolvendo as habilidades dos nossos educandos com autonomia, mas de forma 

colaborativa. 

 

 AÇÃO PEDAGÓGICA – CApDHC: 

 Continuidade dos conteúdos através de ferramentas EAD 

 Atividades direcionadas [aula/casa] 

 Correções 
 Esclarecimento de dúvidas 

 Prosseguimento de estudos 
 

 Abaixo segue a organização prevista pelo CAPDHC para cada nível de ensino: 

 

I. EDUCAÇÃO INFANTIL [Confirme seu cadastro no portal] 

DIA DA SEMANA EIXOS  LOCAL 

 
3ª FEIRA 

Aulas programadas 
para cada dia 

ACESSO: Plurall login, entrar no plurall 
     e-mail e senha (esta senha está na agenda 
colada) 
 
ACESSAR: Plurall Maestro – registro aulas 
               ou Hangouts Meet – vídeos aulas 
 

 
5ª FEIRA 

Aulas programadas 
para cada dia 

 Fazer as atividades com calma e capricho, para não causar cansaço. 

 
 
 
 

 
 



 

II.     EDUCAÇÃO ESPECIAL 

DIA DA SEMANA CRONOGRAMA LOCAL 

2ª FEIRA - Postagem das atividades no 
sistema virtual de ensino da 

escola 
[Central de Tarefas] 

 
- Pelo Google Classroon / sala 
de aula como ferramenta de 

interatividade entre professores, 
estudantes e família 

ACESSO: Site do CApDHC 
[Espaço do aluno, central de tarefas e 

complemento de estudos] 
 
 
 

ACESSAR: Google Classroon 
 

3ª FEIRA 

4ª FEIRA 

5ª FEIRA 

6ª FEIRA 

 Fazer as atividades com calma e capricho, para não causar cansaço. 

 

III. ENSINO FUNDAMENTAL I,  II  E  ENSINO MÉDIO  

[confirme seus cadastro no portal] 

DIA DA 
SEMANA 

AULAS PREVISTAS LOCAL 

2ª FEIRA  
Aulas programadas 

para cada dia 

ACESSO: Plurall login, entrar no plurall 
             e-mail e senha [Senhas enviadas] 

ACESSAR: Plurall Maestro – registro aulas 
               ou Hangouts Meet – vídeos aulas 
 

3ª FEIRA 

4ª FEIRA 

5ª FEIRA 

6ª FEIRA 

 O direcionamento das atividades de casa também será encaminhado pelo site: 

colegiodomheldercamara.com.br   ou  capdhc.g12.br 

[Espaço do aluno, central de tarefas e complemento de estudos] 

 Fazer as atividades com calma e capricho, para não causar cansaço. 
 

IV. EJA [PROJETO VITÓRIA  

CRONOGRAMA  AULAS PREVISTAS LOCAL 

 
Exercícios  

programados 
para cada dia 

- Postagem das atividades no 
sistema virtual de ensino da 

escola 
[Central de Tarefas] 

 
 

ACESSO: Site do CApDHC 
colegiodomheldercamara.com.br   

ou  capdhc.g12.br 
[Espaço do aluno, central de tarefas e 

complemento de estudos] 

 Fazer as atividades com calma e capricho, para não causar cansaço. 

Contamos com o seu apoio família, nesse momento delicado e de incertezas, uma “guerra” em 
prol da nossa saúde e bem estar. Precisamos primar pela solidariedade, pela paciência, enfrentar os 
desafios que estão sendo impostos a todos nós.  

Temos ciência da dificuldade que cada família está enfrentando nesse momento. É preciso seguir 
em frente mediante o cenário presente, caminhando unidos venceremos essa batalha. 

O CApDHC prima pela qualidade do seu ensino e por uma aprendizagem eficiente. Juntos 
somos mais fortes.  Temos a certeza que os elos da corrente entre Família & Escola estão ainda mais 
acirrados.  

Estamos fazendo o possível para preencher essa lacuna, afastados sim, mas interligados de 
forma remota e contínua. Contem conosco, 

                                                                         Atenciosamente,  
                                                                                                  Equipe CApDHC             


