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GUIA DE INFORMAÇÕES
Home School

Segunda Etapa
2020

3° ANO A 

Acompanhe o Colégio Arnaldo na redes sociais
Instagram @colegioarnaldoanchieta

Facebook.com/colegioarnaldoanchieta



Prezados alunos, pais e responsáveis,

A diretoria do Colégio Arnaldo, unidade Anchieta,
e a equipe pedagógica deseja boas vindas a todos vocês

nesta nova etapa de ensino, no segundo semestre de 2020.

Nossos incansáveis esforços no intuito de oferecer o melhor
ambiente de aprendizagem remota a todos os alunos,

permitiram melhorias e reorganizações
na plataforma de ensino, trazendo mais segurança

ao nosso novo ambiente de educação e práticas pedagógicas.

Neste Guia você encontrará todas as informações necessárias
para o bom andamento das aulas. Consulte-o sempre que precisar.

A sala Google é a nossa sala de aula!
Devemos cuidar dela e cultivar bons hábitos

durante as aulas e atividades.

Reiteramos o nosso compromisso de,
ao lado da família, zelar pela boa convivência e fomentar

atitudes positivas de aprendizagem em ambiente coletivo,
promovendo o crescimento das nossas crianças e jovens.

Atenciosamente,
Diretoria Executiva do Colégio Arnaldo, unidade AnchietaDiretoria Executiva do Colégio Arnaldo, unidade Anchieta

ao lado da família, zelar pela boa convivência e fomentar

durante as aulas e atividades.

A sala Google é a nossa sala de aula!
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ambiente de aprendizagem remota a todos os alunos,22

nesta nova etapa de ensino, no segundo semestre de 2020.

Prezados alunos, pais e responsáveis,
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FUNCIONAMENTO COLÉGIO ARNALDO 

Tendo em vista o nosso compromisso em cuidar 
da vida acima de tudo e, em cumprimento às orientações 
dos órgãos públicos, o Colégio Arnaldo unidade Anchieta 

esta realizando atendimento exclusivamente remoto. 
Não haverá atendimento presencial,
 nem pelo telefone fixo da unidade.

Veja como esta funcionando nosso atendimento:

Atendimento
De segunda a sexta-feira, de 8h às 18h.

Informações Secretaria

Flávia - atendimentoanchieta@colegioarnaldo.com.br

Sandra - secretaria@colegioarnaldo.com.br

Whatsapp corporativo
(31) 99391-1133

da vida acima de tudo e, em cumprimento às orientações da vida acima de tudo e, em cumprimento às orientações 
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Suporte Técnico TI: 
WhatsApp (mensagem de áudio e texto):

Funcionamento: Segunda a sexta-feira

De 7h às 12h30 e 13h30 às 17h

Telefones: (31)3524-5138 / (32) 2102-7755 / 

                        (24)3325-7154 / (24)3325-7172

De 8h às 13h30 e 14h30 às 18h

Telefones: (31)3524-5200 / (32)2102-7778

      (24)3325-7179

Informações Pedagógicas

Educação Infantil e Ensino fundamental Anos Iniciais
(1º ao 5º Ano)

suporteinfantilfund1@colegioarnaldo.com.br
Orientadora Drielen Santos

orientacaoanchieta2@colegioarnaldo.com.br

Ensino fundamental Anos Finais e Ensino Médio
suportefund2medio@colegioarnaldo.com.br

Orientadora Andréa Cattony
orientacaoanchieta@colegioarnaldo.com.br



Para acessar a Plataforma Google For Education entre no site:

classroom.google.com

Depois basta adicionar suas salas de aula, conforme abaixo:
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classroom.google.com
Para acessar a Plataforma Google For Education entre no site:

Professor  Disciplina Código
Lizandra Costa Mansur Regente dsknheg
 Juliana Florentino de Andrade Ed. Física fuw5tn6
Frederico de Lima Delazari  Música jkw43bx
 Rodolfo de Oliveira Silva Ens. Religioso q6amu2n
Sheyla de Souza Sant'Ana Artes wd2isxa
Felipe  Bilíngue jhqvxcv
Wellington Geraldo Lima do Amaral  Mind Maker we7hiqo
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HORÁRIOS - 3° ANO A

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
13h30 às 13h40

13h40 às 14h15
Redação

(Prof.ª. Lizandra) 
( AO VIVO)

Ed. Física
(Prof.ª. Juliana F.)

( AO VIVO)

Ciências
(Prof.ª. Lizandra) 

( AO VIVO)

Arte
(Prof.ª. Sheyla)

( AO VIVO)

Geografia
(Prof.ª. Lizandra) 

( AO VIVO)

14h15 às 14h50
Matemática

(Prof.ª. Lizandra) 
( AO VIVO)

Matemática
(Prof.ª. Lizandra) 

( AO VIVO)

Inglês
(Prof.ª. Felipe)

( AO VIVO)

Música
(Prof. Frederico)

( AO VIVO)

Matemática
(Prof.ª. Lizandra) 

( AO VIVO)
14h50 às 15h10

15h10 às 15h45
Ens. Religioso

(Prof. Rodolfo)
( AO VIVO)

História
(Prof.ª. Lizandra) 

( AO VIVO)

Língua Portuguesa
(Prof.ª. Lizandra) 

( AO VIVO)

Língua Portuguesa
(Prof.ª. Lizandra) 

( AO VIVO)

Mind Maker
(Prof. Wellington)

( AO VIVO)

15h45 às 16h20 Matemática
(Prof.ª. Lizandra)

Inglês
(Prof.ª. Felipe)

( AO VIVO)

Língua Portuguesa
(Prof.ª. Lizandra)

Inglês
(Prof.ª. Felipe)

( AO VIVO)

Ciências
(Prof.ª. Lizandra) 

( AO VIVO)

16h20 às 16h55
Geografia

(Prof.ª. Lizandra) 
( AO VIVO)

Língua Portuguesa
(Prof.ª. Lizandra)

História
(Prof.ª. Lizandra) 

( AO VIVO)

Matemática
(Prof.ª. Lizandra)

Redação
(Prof.ª. Lizandra)

16h55 às 17h10 Orientação do Roteiro de Estudo

COLÉGIO ARNALDO - UNIDADE ANCHIETA

HORÁRIO DO 3º ANO A - PROF.ª. LIZANDRA  | Turma: ACOLHIMENTO

HORÁRIO
ROTINA SEMANAL

Acolhida, Oração e orientações do dia

INTERVALO
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DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DA 2ª ETAPA�

1º ANO AO 3º ANO 2ª ETAPA – 35 Pontos

Diante de uma nova etapa se iniciando – 2ª etapa, o 
Colégio Arnaldo Anchieta reestruturou e realizou algumas 

modificações no sistema avaliativo para o
 Ensino Fundamental Anos Iniciais, para atender 

as demandas de maneira assertiva.

No Sistema de Avaliação proposto, enfatizamos a avaliação quali-
tativa e formativa, ao longo da etapa, passando a 

pontuar as atividades realizadas ao longo 
do processo não presencial. 

Tendo como premissa a avaliação formativa, intitulada 
Semanário Avaliativo, elencamos a seguir 

as principais modificações:
• Experiências diárias de aprendizagem;

       • Estímulo a organização de uma espécie de 
“Diário de Bordo” para registro de todo o aprendizado; 
              • Estabelecimento das habilidades trabalhadas 

a cada semana.
O Semanário Avaliativo funcionará como modelo de 

avaliação interdisciplinar.
TODA SEGUNDA-FEIRA - será disponibilizado o arquivo do com a 

atividade proposta para aquela semana. 
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Somente na sala Google Classroom da professora Regente 
ele será postado e o mesmo deverá ser devolvido até a próxima 

SEXTA-FEIRA, também na sala do professor regente.
Por ser uma proposta interdisciplinar, ao final da etapa 

os 35 pontos distribuídos serão atribuídos considerando todos os 
componentes curriculares – Disciplinas. 

A cada semana a atividade enviada contemplará mais de uma 
disciplina, conforme as habilidades propostas definidas para aquela 

semana em planejamento conjunto. 
Ressalta-se que a participação dos alunos durante as aulas com 

questionamentos ou complementos acerca do assunto trabalhado, 
bem como comentários e envio de mensagens no Google Sala de 

Aula são valorizados e considerados 
durante o processo de desenvolvimento.

Destacando-se, aqui, que levaremos em consideração 
a faixa etária dos alunos para instigar 

e considerar essa participação.
Acerca do sistema avaliativo, adiantamos aos senhores 

algumas informações, contudo a nova estruturação será 
discutida e apresentada mais detalhadamente nas reuniões com a 

Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional. 
 Essas reuniões serão agendadas a partir de 
08 de junho e realizadas no ambiente virtual. 

Contamos com a parceria dos senhores responsáveis, 
viabilizando o processo educacional dos seus filhos, e saibam que 

estamos aqui nos dedicando por vocês!
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Não desligar o microfone do 
colega e nem do professor.

Manter o microfone desligado 
enquanto estiver em aula. 
Só abrir o microfone quando 
autorizado pelo(a) professor(a).

Usar o link para a aula 
apenas para essa finalidade.

Não escrever assuntos aleatórios 
(que não tem relação com o 
tema da aula), no chat.

Na sala de aula (ao vivo ou on-line),
quem tiver dúvidas deve pedir ajuda
ao(a) professor(a), pedindo a 
palavra pelo chat ou no mural da sala.

As dúvidas das famílias devem ser 
tiradas por meio do WhatsApp ou 
e-mail. A sala de aula é do aluno
e do professor.

Organizar os materiais 
antes de iniciar as aulas.

Ir ao banheiro e lanchar antes 
de iniciar as aulas ao vivo.

As aulas serão postadas pelos 
professores no horário das aulas.

Aguardar as respostas do(a) 
professor(a). Poderá ocorrer algum
 erro em função da internet. Caso 
você veja que um colega sinalizou o
erro ao professor, tenha certeza de 
que ele(a) verá a observação  
e dará o retorno.

MUTE

?

Respeitar os colegas e 
professor sempre.

A gravação da aula só 
poderá ser realizada pelo 
professor ou coordenador.

Quem chegar atrasado, não se 
preocupar que toda aula é gravada.
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REGRAS DE 
COMPORTAMENTO EM SALA

Uso do chat: apenas para postar 
dúvidas e pedir a vez para falar.
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