AULAS NÃO PRESENCIAIS – DICAS E ORIENTAÇÕES
Palavras da Direção
Queridas e estimadas famílias,
Espero que estejam bem e em paz!
Quantos desafios, quantas incertezas e mudanças estamos vivendo juntos. Em tempo algum,
imaginaríamos passar por essa situação de calamidade devido à disseminação do novo
coronavírus.
Diante de todo o cenário, das mudanças impostas, nós do Madre Mazzarello, MAZZA, como
carinhosamente chamamos, conversamos muito, refletimos, experimentamos e criamos as melhores
possibilidades para os nossos alunos.
Adaptamo-nos com cautela, para não perdermos o tripé que direciona nossa prática: a razão, a
religião e a amorevolezza. Em qualquer proposta pedagógica, seja presencial ou virtual, não
deixaremos de seguir o Sistema Preventivo de Dom Bosco.
Estamos todos impactados e não serão apenas as plataformas digitais que garantirão a formação
de nossos alunos. Os alunos e famílias do Mazza sabem que os grandes diferenciais da nossa casa
são o vínculo, o cuidado, a atenção, o afeto, o acolhimento, a alegria, e tenho certeza que os
manteremos, mesmo com o distanciamento social. As Irmãs Salesianas – Filhas de Maria Auxiliadora
- nos ensinam com maestria, como ser parte integrante e pertencente à família salesiana.
Nosso planejamento pedagógico foi adaptado para as aulas não presenciais, considerando os
objetivos de aprendizagem e a continuidade do calendário escolar.
Aguardaremos, com muita responsabilidade e preparo, o retorno gradual das atividades, que será
deliberado pelos órgãos competentes.
Sintam-se amparados pela nossa equipe, pela família Mazzarello.
Beijos no coração, repletos de esperança!
Fabiana de Almeida
Diretora Pedagógica

"Mesmo durante esses momentos,
devemos nos voltar para Deus, para o
Senhor Jesus e pedir a força do Espírito
Santo, recorrendo à intercessão de nosso
amado Pai Dom Bosco e da nossa Mãe, a
Auxiliadora. [...] Não fique parado,
ocupe-se, continue sonhando.”
(Reitor-mor, padre Ángel Fernández
Artime, in Boletim Salesiano; 10 de abril de
2020)

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS AULAS
NÃO PRESENCIAIS
Usamos as ferramentas do Google For Education para as aulas não presenciais. O
acesso a essa plataforma é pelo e-mail institucional do aluno: RA@mazzarello.com.br.
Para habilitar o e-mail e ter acesso à plataforma, clique nos links abaixo e siga as
orientações.
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DICAS E SUGESTÕES
Hoje, mais do que nunca, famílias e
alunos devem promover um ambiente
virtual de estudos que seja agradável e
produtivo.
É importante:
1) Manter rotina de estudos bem
definidas: diária e contínua.
2) Incentivar a participação dos alunos às
aulas.
3) Procurar organizar a rotina, boa
alimentação e período de sono
satisfatório.

4) Atentar-se à vestimenta dos alunos:
não é permitido o uso de fantasias e
acessórios para evitarmos dispersões.
5) Cuidar da saúde física e emocional.
6) Realizar pausas e reservar momentos
para o lazer.
7) Incentivar a autonomia e o
protagonismo do aluno.
8) Escolher um local tranquilo, arejado,
silencioso, com boa iluminação e
acolhedor para os estudos.
9) Manter os microfones desativados.
Ativar no momento reservado para o
esclarecimento de dúvidas.

10) Somente os alunos participarão das
aulas síncronas. Caso a família necessite
realizar comentários, sugestões ou
esclarecer dúvidas, procurar pelos Canais
de Comunicação com as Coordenações
Pedagógicas.
11) As aulas serão gravadas para
eventualidades.
12) É necessário que o aluno esteja
logado e participando ativamente das
aulas para que haja bom desempenho
escolar.
13) É ideal, para uma boa organização e
efetiva aprendizagem, que o aluno
realize registros no período das aulas.

14) O tempo e o ritmo individual de
aprendizagem deve ser respeitado.
15) Erros e acertos fazem parte do
processo.
16) Contando, mais uma vez, com a
parceria escola-família, solicitamos que
incentivem o respeito aos colegas,
professores, bem como a não distração
com jogos, aparelhos celulares, grupos de
whatsapp e outras atividades durante as
aulas.

17) Aos alunos do Ensino Fundamental
Anos Finais, é muito importante a
participação nos plantões de dúvida de
Redação, Matemática e Português.
18) Aos alunos do Ensino Médio, é
imprescindível a participação dos
plantões de dúvida de Redação,
Português e Matemática, bem como das
Oficinas Eletivas, Revisionais e grupos de
estudos preparatórios ao vestibular.

