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Ref.:  
Organização Semanal – Continuidade do atendimento – Roteiros de Estudos. 
Período de 20 a 24 de abril de 2020. 

 
Prezados pais, saudações. 

Chegamos ao final de mais uma semana nos reinventando! Parece que o 

mundo mudou, mas nossas essências permanecem as mesmas. Continuamos 

focados em ajudar nossos alunos a se formarem, não apenas do ponto de vista 

acadêmico, mas como seres humanos integrais. Dentre os valores que buscamos 

propagar, a esperança em dias melhores e a garra necessária para superar os 

desafios têm sido fundamentais. Temos visto com alegria alunos interagindo e 

compartilhando conhecimento através de chats com seus colegas de turmas. Em 

algumas salas, alunos têm usado reuniões virtuais para debater conteúdos e 

solucionar problemas.  

Professores estão produzindo seus conteúdos com estratégias que antes eram 

apenas teóricas, hoje, realidade. Os professores são “professores”, no Fernão Dias 

e em todas as escolas do planeta. Eles não são Youtubers, não são especialistas 

em mídias digitais, mas, estão dedicados em oferecer o melhor de cada um para 

todos os alunos pois acreditam na educação e são comprometidos com o 

conhecimento. 

Dentre as atividades não presenciais temos os conteúdos sendo oferecidos 

por meio de  textos (da apostila e também textos extras), propostas de pesquisas,  

slides, aulas gravadas por nossos professores, vídeo aulas externas com os mesmos 

conteúdos das apostilas (na plataforma SPEcomvocê – também do Positivo), bate 

papo para dirimir dúvidas, atividades propostas via classroom, trilhas de 

aprendizagem no Positivo On e, além disso tudo, o amor, o carinho e o acolhimento 

que acontece naturalmente entre professores e alunos, afinal de contas, esses dois 

importantes personagens tem uma história em comum e estão escrevendo essa 

história a várias mãos. Para os alunos que, por alguma razão, não conseguem 

acessar os conteúdos via internet, temos encaminhado atividades impressas. Enfim, 

estamos acolhendo cada um em sua dificuldade, ninguém fica para trás. Os roteiros 

estão disponíveis no site do Colégio por meio de planilhas individuais, de cada turma. 

No retorno, permita Deus que seja em breve, com certeza, com todo esse 

trabalho realizado pelos alunos e professores, a retomada e avanço na 



 
 

aprendizagem será algo muito mais concreto. Precisaremos os manter muito unidos 

agora e mais ainda no retorno. 

Aproveitamos o momento para agradecer o imenso apoio que temos recebido 

de muitas famílias e alunos. Sem esse apoio, com toda certeza, seria muito mais 

difícil. A todos vocês o nosso muito obrigado. 

Talvez, nem todos tenham conseguido tomar ciência de nossas ações. Por essa 

razão solicitamos aos responsáveis que tenham alguma dúvida sobre acessos e 

acompanhamento do atendimento por nós realizado, que por favor, entrem em 

contato conosco pelo e-mail anarobles@fernaodiaspais.com.br 

Seguem abaixo, novamente, alguns tutoriais para facilitar a interatividade entre 

família e escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=0NvqzQ1fzEE 

 

Todas as informações sobre os roteiros de estudos estarão disponíveis nas 

salas de aulas Google de cada professor. Dúvidas deverão ser encaminhadas 

diretamente aos professores. 

 

 

 

 

Um abraço fraterno, com muito carinho a todos! 

Equipe Fernão Dias Pais 

#todosjuntos #aEducaçãoNãoPara 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0NvqzQ1fzEE

