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Como estamos ensinando e aprendendo?



Em defesa da vida, os Anos Iniciais
do Ensino Fundamental respeitam o
isolamento sócio-físico como
prevenção contra a COVID-19.
Por isso, tem desenvolvido
atividades educativas de forma
síncrona e assíncrona



SOBRE A CARGA-HO´RÁRIA
- AULAS ONLINE



Assíncronas (2 horas/aula
semanais): refere-se as atividades
propostas nos Roteiros de
Atividades colocados na
plataforma Moodle Ipê UFG.

Exemplo: Matemática – 3º ano
A carga horária da disciplina 

Síncronas (3 horas/aula semanais):
refere-se a aulas em ambiente
virtual na plataforma Google
Meet.



Os horários das aulas online de
Matemática e os links de acesso para sua
participação estão na plataforma
Moodle Ipê UFG;
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Também foram enviados ao email do(a)
aluno(a) destacado pela família para
esse fim.
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Observação: esse link será o mesmo
para todas as aulas de Matemática.
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Exemplo: Matemática – 3º ano
Horários de Aulas e link para acesso:



Durante a aula, haverá atividades que exigem
a participação dos estudantes, seja resolvendo
questões, fazendo perguntas, apresentando
seminários, debatendo, seja dialogando com o
professor e colegas, realizando trabalhos em
grupos, etc.

Avalição no formato online - exemplo

Algumas das atividades realizadas durante a
aula online serão avaliadas e a nota obtida
pelo estudante integrará seu conceito final em
Matemática.



A frequência será computada de 2
(duas) maneiras:

Nestes termos, caso o(a) aluno(a) deixe de
entregar algum Roteiro de Atividades, isso
acarretará falta. 

nos dias das aulas síncronas

na entrega das atividades propostas de
forma assíncrona. 

A não participação nas aulas síncronas,
quando forem obrigatórias, também
resultará em faltas!



Sobre os Roteiros 
Os Roteiros de Atividades serão inseridos na

plataforma Moodle Ipê UFG, mensalmente, ou

seja, um roteiro a cada 30 dias.

O prazo para devolução desses roteiros será de
30 dias, a contar da data de disponibilização do
roteiro pelos professores. 

Para o desenvolvimento das atividades, síncrona ou
assíncrona, serão usados o Livro Didático, roteiros
de estudos, além do auxílio de áudios, vídeos da
plataforma YouTube, podcasts, softwares
educacionais, aplicativos, indicação de sites
didáticos, entre outros.



Na nossa escola aprendemos de vários jeitos,
porque aprender, é de todos, um direito! O que
vale mesmo é não ter preconceitos.
Mediação Pedagógica Inclusiva
É o acompanhamento individualizado aos
alunos com necessidades educacionais
específicas realizada pelos nossos mediadores
pedagógicos.
No ERE esse acompanhamento acontece de
forma síncrona apoiando os alunos na
realização dos roteiros de atividades e na
participação efetiva na escola.



O ensino/aprendizagem no
CEPAE/UFG segue as normas da
instrução normativa para o ensino
remoto emergencial disponível no site
oficial do CEPAE.



A Coordenação Pedagógica, a
Direção e as comissões estão
trabalhando, juntamente com
docentes e discentes, para
oferecer um trabalho de
qualidade, que nos permita
conduzir o processo de ensino
sem prejuízos a nossas alunas e
alunos!


