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Ref.: Orientações sobre atendimento dos professores 

 
 
Prezadas Famílias, a pandemia de coronavírus tem afetado todos os setores, inclusive a 

educação, impactando milhares de alunos, familiares e professores brasileiros. Visando auxiliar as 

famílias que estão com seus filhos em situação de quarentena por determinação da Secretaria 

Estadual de Educação estamos com nossas aulas suspensas, sem previsão de retorno as nossas 

atividades presenciais, nesse período de prevenção ao Covid-19, o Colégio Fernão Dias Pais, 

disponibilizou acesso à plataforma educacional personalizada Google Classroom e Positivo on, onde 

abrigamos diversos conteúdos pedagógicos que darão continuidade à nossa rotina acadêmica (todos 

os acessos já foram enviados aos alunos, se você não recebeu entre em contato pelo e-mail: 

secretaria@fernaodiaspais.com.br, informando a série e o nome completo do aluno), mas para isto 

precisamos da colaboração e organização de todos nesta nova rotina de atividades. 

Reconhecemos que é uma situação nova e inusitada, tanto para as famílias quanto para os 

alunos, sendo assim organizamos um guia de orientações e plano de estudo para que continuemos 

o nosso trabalho, sem afetar a rotina de alunos e professores: 

 

 O horário de atendimento dos professores seguirá o cronograma estabelecido logo abaixo, 

respeitando os dias da semana de cada disciplina, desta forma  os professores estarão 

disponíveis para eventuais dúvidas, por meio de web conferências ou atendimento a grupos 

por telefones (professores que autorizaram seus contatos), nos horários das 08h às 12h ou 

das 14h às 17h (fora este horário, por favor não contatar os profissionais do Colégio, abaixo 

encontram-se os horários e os respectivos professores. Você tem como ferramenta de 

comunicação os e-mails de todos os professores, leia as orientações com atenção antes de 

iniciar as tarefas, onde estão dispostos os acordos estabelecidos entre o professor e a turma, 

qualquer dúvida pergunte ao seu mestre qual o melhor caminho; 

Exemplo: se você tem aulas de Ciências de às terças e quartas feiras, busque falar com seu 

professor apenas nesses dois dias. Na tabela você poderá conferir se o atendimento será pela 

manhã ou à tarde. 

 As atividades, normalmente tem prazo de entrega (muitos alunos se desesperam e querem 

fazer tudo de uma única vez, se sobrecarregam e não conseguem dar conta de toda demanda 

solicitada), as atividades e trilhas no Positivo on, terão seu prazo de entrega prorrogado até o 

final do mês de abril; 
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 Neste primeiro momento as atividades foram planejadas para 2 semanas, se esgotarem as 

tarefas os professores vão repor com mais atividades, por esta razão tenha calma e 

tranquilidade em sua execução;  

 Devido ao volume de acesso e queixas de instabilidade na Plataforma Positivo on, 

passaremos a concentrar as atividades na Plataforma Google Classroom, sendo assim, o 

Positivo On será utilizado com uma frequência menor, acreditamos que dividindo o horário de 

acesso esta instabilidade diminua, por esta razão, propusemos novos horários de acesso,  

então fique atendo a comanda de atividades e prazos de entrega, pois para próxima semana 

os professores farão contato via web conferências pelo hangout, explorando esta nova linha 

de comunicação com nossos estudantes, agendaremos aulas virtuais, se programe para esta 

nova modalidade de atendimento, pois, a entrega e a presença nessas aulas é o que 

configurará sua participação na execução de tarefas, serão momentos de “bate papo” e “tira 

dúvidas” com os professores;   

 TODAS as disciplinas possuem atividades, por esta razão, uma forma de não se perder ou 

deixar de executar uma tarefa é respeitar o prazo de execução, lembrando que se você tiver 

alguma dúvida poderá recorrer ao professor (conforme tabela de horários). Além das vídeo 

aulas dispostas no SPE com você e Stoodi, os professores indicaram filmes e vídeos 

sugeridos no youtube, assim conseguem se manter presencialmente nas explicações junto 

aos alunos; 

 Outro ponto a ser esclarecido é a questão das avaliações, a sala de aula virtual substitui a 

sala de aula presencial, sendo assim, as atividades serão mensuradas e, na medida do 

possível, faremos o aproveitamento de todas as produções dos alunos fiquem atentos aos 

prazos e frente a qualquer dificuldade entre em contato com seu professor/coordenador ou 

diretor.  

 

Veja só a quantidade de informações e orientações de estudos e organização acadêmica que 

estamos disponibilizando à você estudante Fernão Dias, por razão, vamos nos unir em um projeto 

único, enfrentar este tempo de incerteza, pois juntos somos mais fortes! 

 

Contamos com a sua compreensão e conte sempre conosco. 

A direção.    

Horário de atendimento dos Professores: 

 

Das 08h às 12h:  

Daniela Antunes/ Patrícia/ Wilson Bodani/ Flavio Clemente/ Aline Siles/ Thiago Pereira 

Das 14 às 17h: 

Demais professores do Colégio;    


