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CARTA DE APRESENTAÇÃO  
COMUNIDADE ESCOLAR  

 
 

Olá, senhores responsáveis! 

 
 
De acordo com nossa atual realidade, vale uma reflexão, que neste momento, já não somos 

os mesmos da semana passada, e, com certeza, já estamos diferentes de ontem. Tempos 

difíceis trazem grandes desafios, mas, ao mesmo tempo, transformam-nos em pessoas 

melhores, mais preparadas e principalmente mais empáticas. 

Diante do episódio de pandemia COVID-19, tivemos que transformar a nossa forma de 

trabalhar de imediato, cumprindo as exigências governamentais e sanitárias do nosso país. 

Nossa escola, esvaziou, de uma forma que nós nunca imaginamos ver. 

A educação é um processo essencial na construção de cidadãos e a formação dos alunos que 

estão sob nossa responsabilidade não pode parar. Juntamente a vocês, mas agora de forma 

virtual. 

Com trabalho em equipe, reunimos forças, energia, e expertise pedagógica dos nossos 

colaboradores para construir esse modelo de ensino, com muito foco no aluno e primando pela 

excelência. Dessa forma, o estudante poderá continuar interagindo com todos seus 

professores e seguirá se desenvolvendo através dos feedbacks que receberá nas redes sociais 

e whatsapp sobre suas dúvidas e entregas. 

Estejam certos que a saúde física e mental dos nossos alunos foram base para o 

desenvolvimento dessa nova rotina virtual, que visa a colaborar com a construção de um 

ambiente mais estruturado e tranquilo em meio a um contexto tão caótico. 

Que possamos continuar desenvolvendo soluções extraordinárias, independente do cenário 

vivido, a fim de entregar educação de excelência para as famílias que escolheram, dentre 

tantas, a nossa escola para o seu bem mais valioso: seus filhos. 

 
Com amor!  

 
Equipe IEMAB 
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METODOLOGIA NÃO PRESENCIAL  
 

Foi adaptado em  nosso site uma funcionalidade para que possamos nos comunicar neste período 

de isolamento social.  

Acesse site: iemab.com.br  

 
 

Tipo Local Público Descrição 

Comunicados Instagram, site, 

whatsapp 

  

Alunos, 

educadores e 

responsáveis 

Será utilizada para informações iniciais 

gerais. 

Serão disponibilizados para visualizarem 

os comunicados mais recentes para se 

manter informados e atualizados.  

 

Vídeo aulas  Site IEMAB Alunos e 

educadores 

O Material das vídeo aulas é um conteúdo 

criado pela equipe de professores com a 

finalidade de disponibilizar materiais e 

informações que vão auxiliar a 

aprendizagem do aluno. Assim, o 

estudante tem acesso, de forma 

organizada. 

 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NÃO PRESENCIAL 
 

 

 
Todos os nossos alunos, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, terão um 

acompanhamento pedagógico diário com atividades, aulas, exercícios e outras formas de contato 

com os assuntos acadêmicos estudados em sala, só que agora em um ambiente virtual. Entendemos 

que o convívio em sala de aula é insubstituível, mas estamos projetando estratégias para maximizar 

o desenvolvimento dos nossos estudantes durante este período remoto. 

Fizemos uma estimativa de tempo para cada bloco de atividades para todos os segmentos com tempo 

de estudo total diferenciado em relação ao que aconteceria presencialmente. Isto ocorreu por 

considerarmos que a questão da aprendizagem da criança não se constrói apenas por professores e 

atividades, mas também pelo espaço escolar, bem como pela interação com colegas e demais 

Educadores da escola. Desta forma, neste primeiro momento de implementação da modalidade de 

ensino não presencial, o tempo de estudo total estimado dos alunos é menor que o existente na 

modalidade presencial para que possam se acostumar com o novo contexto e manter um ritmo de 

estudos saudável e consistente. Contudo, salientamos que o tempo de dedicação às atividades 

podem se estender de acordo com a realidade de cada turma/aluno. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL 

O  planejamento das aulas será enviado diariamente aos responsáveis pelo site no menu vídeo aulas, 

seguindo a grade curricular abaixo. Estima-se que os alunos estejam envolvidos com as atividades 

diárias por 45 a 60 minutos para Educação infantil. 

 

Além disso, visto que os nossos pequenos estudantes gostam muito dos educadores da Escola e 

sentem falta do contato diário, enviaremos, em alguns momentos, vídeos dos professores ou 

coordenadores com contação de histórias, músicas e atividades para interação com os pequenos. 

 

GRADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

BERÇÁRIO E MATERNAL 1,2,3, 
 

 

Tempo segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

30 minutos Linguagem Matemática  Linguagem Matemática Musicalização  

30 minutos Leitura em 
família 

Música – M3 

Ouvir musicas 
em familia  

Judô / ballet Brincadeira 
em familia  

Conversa em 
familia  

 
 

GRADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

1º E 2º PERÍODO  
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

No Ensino Fundamental – 1º ao 2º Ano – o planejamento das aulas também será enviado diariamente 

aos responsáveis pelo site, no menu vídeo aula, seguindo a grade curricular abaixo. Estima-se que 

os alunos do 1º e 2º Anos estejam envolvidos com as atividades diárias por 90 a 150 minutos de 

atividades diárias. Os componentes são: português, matemática, ciências, história, geografia, 

educação física, artes, OPEE, inglês, música, judô e ballet. 

Já os alunos do 3º ao 5º Ano estarão envolvidos por 150 a 180 minutos de atividades diárias. Os 

componentes são: português, matemática, ciências, história, geografia, educação física, artes, 

OPEE, inglês, música, judô e ballet. 

 
 
 
 

Tempo segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

30 minutos Linguagem Matemática  Linguagem Matemática Musicalização  

30 minutos OPEE Música  

 

Judô / ballet Ed. Fisica   Inglês  
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GRADE DO ENSINO FUNDAMENTAL  

1º E 2º ANO 
 
 

 
 

GRADE DO ENSINO FUNDAMENTAL  

3º,4º  E 5º ANO 

 
 

A lunos: 

• acompanhar de forma assídua as grades, calendários e comunicados da escola; 

• tratar todos os conteúdos e tarefas com seriedade, executando sempre o que foi solicitado com 

capricho e dentro dos prazos; 

• esclarecer sempre todas as dúvidas das disciplinas com os professores; 

• executar a rotina de estudos não presencial estabelecida pela escola. 
 
Responsaveis:  

O responsável terá como papel engajar e orientar os filhos na rotina escolar no ambiente virtual e 

buscar estar conectado às comunicações e diretrizes pedagógicas realizadas pela escola. Dessa 

forma, suas responsabilidades serão: 

• garantir que os alunos tenham ambiente e materiais adequados para os estudos, seguindo o 

tempo proposto na grade semanal de aulas não presenciais; 

• acompanhar de forma assídua os calendários e comunicados da escola, bem como as atividades 

e prazos postados pelos professores; 

• garantir a orientação e a execução da rotina de estudos não presencial do aluno. 

Tempo segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

60 minutos Português 
 

Matemática Geografia  Ciências  Arte   

60  minutos OPEE Música  

 

História   Ed. Fisica   Inglês  

30 minutos  ****** ****** Judô / ballet ****** Aula de 
correção 

Tempo segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

60 minutos Português 
 

Matemática Geografia  Ciências  Arte   

60  minutos Português Matemática  História   Ed. Fisica   Inglês  

60 minutos OPEE Música  

 

Judô / ballet ****** Aula de 
correção  
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DICAS  
 

 
 

 

OUTRAS DÚVIDAS  
 

 
1- Como eu, responsável, posso ajudar meu filho na rotina de ensino não presencial? 

Apesar de estarmos enfrentando uma situação atípica e temporária, é extremamente importante que 

as nossas crianças e adolescentes percebam a importância do estudo contínuo e da manutenção da 

rotina escolar. Entendemos que este é um momento de união entre as famílias, maior convivência 

dos responsáveis com as crianças e adolescentes e lições valiosíssimas terão sido aprendidas por 

todos os lados quando o período de quarentena passar. 

Em paralelo a isso, a garantia de um ambiente de estudos adequado e o acompanhamento próximo 

às atividades não presenciais feitas pelos responsáveis demonstra a sua preocupação não só com o 

rendimento escolar e acadêmico, mas também com os estudantes e seus futuros! Sempre que 

possível, pergunte como estão os estudos e incentive-os a seguir a grade proposta (incluindo os 

intervalos é claro!). 

Só não se esqueça: use os outros momentos do dia para criar boas lembranças de tempos tão 

incertos com eles também! 

 

2- Como os professores irão enviar as correções? 

• Entre no site: iemab.com.br 

• Clique na aba "vídeo aulas”. 

- Obs: as correçãoes só irão subir para o site nas sextas-feiras. 

 

3- E se meu filho tiver dificuldade? 

Na tela de envio de atividades há a possibilidade de o aluno enviar "comentário particular", e pode ser 

uma boa estratégia para que ele possa tirar dúvidas com o professor enquanto faz a atividade/assiste 

a um vídeo. Não necessariamente a dúvida vai ser esclarecida imediatamente, mas o professor irá 

tirar dúvidas pelo aplicativo whatsapp no horário que a criança estuda.  

 

4- As aulas serão em tempo real? 

Não. Apesar da sala virtual ser on-line, ela não é ao vivo. Isso significa que o professor posta as 

atividades que os alunos precisam fazer e os vídeos que precisam assistir antes e o aluno, seguindo 

a grade que disponibilizamos, clica nas disciplinas nos dias estipulados. 

Faixa Etária Dicas 

1 a 5 anos Estabeleça o cantinho de casa no qual as atividades serão feitas, faça a rotina de estudos 
junto ao aluno, oriente e ajude a realizar as atividades. Continue a conversa e a comunicação 
com o pequeno ao longo do dia sobre os temas estudados. 

6 a 10 anos Estabeleça um espaço na casa para que o aluno possa estudar (garanta ser uma mesa com 
cadeira confortável, com muita luz natural e poucas distrações externas). Ajude a construir a 
rotina de estudos junto ao aluno, oriente as atividades e continue a conversa com ele ao 
longo do dia sobre o conteúdo estudado. 
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5- Os alunos poderão rever as aulas após o horário pré-determinado, até mesmo um 

outro dia? 

Sim. O conteúdo continua disponível para eles. 
 

 

6- As aulas acontecerão na hora da aula deles? Exemplo, quem estuda de manhã, 

precisa estudar com a turma deles no período da manhã? 

Nós disponibilizamos a grade horária do ensino não presencial com a divisão das diferentes disciplinas 

ao longo dos dias de forma gradativa. Os horários deverão ser estipulados com a família, entendendo 

a nova rotina a que estamos nos impondo. 

7- Os alunos farão prova online? 

Até o momento não! Caso o recesso se estenda estaremos avaliando essa possibilidade. 

8- Os alunos terão trabalhos e desafios? 

Sim, O educadores estarão colocando no site os  trabalhos e desafios gradativamente.  

 

9- Não deixo meu filho usar computador, posso ver com ele? 

Sem problemas! 

Você pode acompanhar o seu filho em todas as aulas. 
 
 
 

Estamos trabalhando para melhor atendê-los! 
EQUIPE GESTORA  
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