
 

Prezados (as) Alunos (as) e Responsáveis,              

 A partir de hoje, dia 30 de março, a equipe pedagógica da Rede ICM- Escola Pio XII, 

dará continuidade ao Ano Letivo 2020, mantendo o compromisso com o processo de 

aprendizagem dos nossos alunos, por meio do acesso remoto: uso de plataformas digitais. 

Esses atendimentos ocorrerão até que retornemos às aulas presenciais autorizadas pela 

Secretaria Estadual de Saúde.  

 Para esses atendimentos remotos serão utilizadas as plataformas “Moderna 

Compartilha/LMS e “Google Sala de Aula”. Inicialmente não será utilizada a plataforma da 

“SM.Educamos”, pois estão em processo de cadastro de alunos e professores. Assim que 

disponibilizarem todos os acessos, informaremos a todos.    

Nossos professores organizaram, para esta semana de 30/03 a 03/04/2020, atividades 

de revisão e/ou orientação de estudo. Cada segmento deverá acessar a sua plataforma de 

interação para realizar as atividades propostas, respondê-las e  devolvê-las  conforme a 

orientação do professor em cada ambiente digital.  

Os professores de cada turma e disciplina estarão disponíveis, on-line, em seus tempos 

do Horário Regular para tirarem  dúvidas e corrigirem  as atividades que forem sendo 

realizadas e entregues nas respectivas salas virtuais.   

            A frequência do aluno será contada a partir da devolução das atividades postadas pelos 

professores, que terão o prazo de entrega definido e registrado na plataforma digital.  

 As plataformas serão utilizadas das seguintes formas:  

 Google Sala de aula, para os alunos de Maternal ao 9º AE;   

 Moderna Compartilha/LMS, pra os alunos do Ensino Médio; 

 

Posteriormente, em data a ser sinalizada seguida de orientações :  

 SM.Educamos para os alunos do 1º AE ao 9º AE.  

Orientamos a todos que acompanhem os Tutoriais que  auxiliarão no acesso às 

plataformas digitais preparados pela  equipe de  TI  (Tecnologia da Informação)  da Escola PIO 

XII.  

Solicitamos que registrem os diversos momentos de realização das tarefas  através de 

fotos, vídeos e guardem o material realizado pelo aluno, a fim de que, de acordo com as datas 

que serão repassadas, em breve,  sejam encaminhadas à Escola e possam compor a “ pasta” 

do aluno e se unirem  ao processo de avaliação.  

 Contamos com a colaboração de todos e rezamos juntos para que a situação Mundial 

se resolva o quanto antes e que possamos estar juntos no espaço de ACOLHIDA, 

FRATERNIDADE, AMIZADE, RESPEITO, CONHECIMENTO E SOLIDARIEDADE QUE É A ESCOLA 

PIO XII.   

Atenciosamente,  

Irmãs, Direção, Coordenação , Professores e Colaboradores                



 


