
 

SENHOR RESPONSÁVEL DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA, 

 

      A EQUIPE JUNTO COM AS FAMÍLIAS tivemos que nos estruturar para apresentar 

um trabalho organizado e acompanhado. Mesmo seguidos de perto por muita 

insegurança e incertezas. Com isso veio a EFICIÊNCIA. Organizamos o trabalho de forma paulatina, coesa e 

eficiente, atendo as possibilidades de todos, auxiliando no necessário e assim progredimos pouco a pouco, 

enfrentando esse novo desafio pedagógico. 

     Com a parceria que temos, nos colocamos no lugar dos nossos alunos e pais, colegas de trabalho, de 

profissão, tornamo-nos todos aprendizes em uma ação colaborativa e assim estamos avançando aos 

poucos. Estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções, tendo um controle emocional frente a essa 

nova realidade que se apresentou. Lidando com a fluidez dos acontecimentos e com o conhecimento 

daquilo que não fazia parte das nossas práticas. Novas dinâmicas foram construídas do dia para noite e a 

rotina das casas dos nossos alunos mudaram muito.  Manter a autoestima positiva, ser otimista, pensar nas 

possibilidades do novo, foi e ainda está sendo a parte mais complicada, porém com uma ressignificação 

muito boa para o crescimento de todos nós. Estamos aprendemos a ser RESILIENTES. 

 

O 1º TRIMESTRE FOI ASSIM... 
 

1ª FASE – TRABALHO ORGANIZADO   E   DINÂMICO -  AULAS REMOTAS 

Fomos SUPER-HERÓIS, junto com os pais e filhos, alunos e professores e escola... Superamos a 

insegurança frente ao novo que nos foi apresentado, voltamos a ser aprendizes em alguns dias, 

aprendemos a dominar as ferramentas tecnológicas, capacitamos a equipe técnica, docente e discentes E 

nesse caminhar estivemos atentos... 

A COMUNICAÇÃO – através de mensagens assertivas, instrumentalização de canais de informações. Aos 

poucos fomos retomando a confiança dos responsáveis e dos nossos alunos, pois o caminhar está sendo 

novo a todos. 

 

Nesse percurso, criamos ferramentas para instrumentalizar o nosso trabalho administrativo e pedagógico 

a fim de melhor qualificar as orientações, os informes, nossos estudos e formalizar um bom veículo remoto 

para as nossas aulas e assim fazer a rotina educacional mais prazerosa e produtiva. 

 

 Nesse 1º Trimestre, não podemos deixar de salientar alguns pontos fortes do trabalho remoto: 

 A rotina das aulas - nosso horário presencial. 

 Cuidado com o material que estamos apresentando ao nosso aluno e família – qualidade. 

 Organização das aulas seja síncrona ou assíncrona – estruturação didática. 

 

 NOSSO FOCO:   Nos estruturamos, superamos entraves e estamos caminhando apesar das idas e 

vindas dos acontecimentos e das incertezas frente ao desconhecido. 

 

Observando o comprometimento do nosso aluno, buscamos estratégias para melhor formalizar o 

processo ensino e aprendizagem e respeitando a realidade que estamos vivenciando, fizemos o 

seguinte: 

 

 



 

 6º Ano do Ensino Fundamental à 1ª Série do Ensino Médio 

MÉDIA DE TRABALHOS Valor: 0 A 10,0 pontos 

TESTE TRIMESTRAL Valor: 0 A 10,0 pontos 

[MTr  + T] : 2  = média trimestral  [6,0] 
 

 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio 

MÉDIA DE TRABALHOS Valor: 0 A 10,0 pontos 

VIP [PRÉ-ENEM] Valor: 0 A 10,0 pontos 

[MTr  + VIP] : 2  = média trimestral  [6,0] 

 
 

          Estamos bem felizes com o resultado. Nossos alunos nos compensaram com notas ótimas e bem 
significativas para o crescimento escolar. Notas já no sistema da escola, via online. PARABÉNS ALUNOS, 
FAMÍLIA E PROFESSORES... 
 

NOSSA META:  AULAS AINDA MAIS DINÂMICAS E INTERATIVAS 

-  Humanizar os relacionamentos à distância através do trabalho remoto. 
- Permear o conteúdo pela dinâmica da aula, pela interatividade, pelos elementos integrantes, gerando 
assim um sentido positivo e um significado para uma aprendizagem mais eficaz e compensativa para o aluno 
e as famílias. 
- Continuar os nossos conteúdos com práticas vivenciais e acompanhamento dos professores com aulas 
dinâmicas e significativas. 
- A participação dos responsáveis será muito importante para o sucesso dos nossos alunos com o ensino e 
a aprendizagem. 
 

2º TRIMESTRE – INICIANDO A SEGUNDA FASE... 
 

 DOMÍNIO DAS FERRAMENTAS DIGITAIS – UM GRANDE TRABALHO DE PARCERIA 
Estamos iniciando o 2º trimestre em trabalho remoto com mais tranquilidade, enfrentamos a 1ª fase da 
jornada que seria a aprendizagem e domínio das ferramentas digitais para melhor encaminhar nossas 

aulas, agora já dominadas e sendo mais prazerosas para o trabalho efetivo da nossa equipe de professores 
e a parceria das famílias... Agradecemos a todos!! 
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DE BRAÇO DADO E NA 

MESMA DIREÇÃO, 

PARA QUEM TRABALHA EM EQUIPE A 

VITÓRIA É A UNIÃO DA FAMÍLIA E DA 

ESCOLA... 

AGRADECEMOS ESSA PARCERIA!! 


