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PROGRAMA DE ESTUDOS ON-LINE  
Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

 

Em virtude da pandemia ocasionada pela COVID-19 e em atendimento às 

orientações dos órgãos da saúde em manter a suspensão das aulas, o Colégio 

Vicentino São José, alinhado às orientações dos órgãos competentes, elaborou um 

PROGRAMA e ROTEIRO DE ESTUDOS em conjunto com o seu Corpo Docente 

e Equipe Pedagógica para diminuir o impacto de reposição das aulas presenciais.   

Como dispomos de recursos tecnológicos diversos, utilizaremos ambiente 

virtual com soluções educacionais para orientar os estudantes na continuidade dos 

estudos e na realização das atividades em casa. 
 

01. PROGRAMA DE ESTUDOS ON-LINE  

O Programa encontra-se no site do Colégio www.colegiovsjose.com.br no 

mesmo ambiente das Tarefas de Casa. Acesse: ATIVIDADES ON-LINE. 

Nesse ambiente, o estudante encontrará: atividades, material para download, 

trabalhos, vídeo professor(a), videoaulas, canais no YouTube, e contato virtual com 

os(as) professores(as) para tira-dúvidas. 

 

02. ROTINA DE ESTUDOS E ORGANIZAÇÃO DO TEMPO 

Também dispomos de um ROTEIRO DE ESTUDOS (sugestão de horários 

para estudo), com o objetivo de otimizar o tempo, além de semanalmente orientar o 

estudante a contemplar todas as disciplinas e atividades propostas.  

As atividades serão postadas semanalmente, e o estudante deverá organizar-se 

conforme o ROTEIRO DE ESTUDOS, evitando que as tarefas acumulem. 

Os estudantes da Educação Infantil ao 5° ano precisarão do apoio e supervisão 

de um adulto para mediarem a leitura e interpretação do que será proposto nos 

roteiros de estudo. Sugerimos a adequação de um lugar em casa para que o estudante 

realize as atividades diariamente e que tenha disponíveis os materiais necessários, 

evitando dispersão durante o horário de estudo e realização das atividades. 

 

03. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

Os conteúdos poderão estar organizados da seguinte forma: 

- Vídeo professor: falará sobre o conteúdo a ser trabalhado e as páginas do 

material didático em que encontrará o assunto;  



- Videoaula: recurso que ajudará a revisar ou compreender o conteúdo; 

- Atividades para Impressão: essas contribuirão para o registro e fixação dos 

conteúdos propostos pelo professor. Caso a família tenha dificuldade para realizar a 

impressão, as mesmas poderão ser transcritas em folhas de papel sulfite, ou nos 

cadernos referentes a cada disciplina, por exemplo. 

- Exercícios: atividades para consolidar tudo o que aprendeu. Atentar às 

orientações de cada professor(a) quanto aos encaminhamentos; 

- Canal de comunicação com o(a) professor(a): cada professor(a) terá um e-

mail institucional próprio para atender questões pedagógicas individualmente, dentro 

do mesmo horário de aula (carga horária, de 2ª a 6ª feira), conforme ROTEIRO DE 

ESTUDOS. Clique para fazer o download. 

  As Coordenações Pedagógica e Educacional terão acesso a esse canal de 

comunicação, bem como a todos os encaminhamentos pedagógicos.  

Colocamo-nos à disposição por meio dos e-mails das Coordenações  

tkobren@colegiovsjose.com.br , dayane.cristine@colegiovsjose.com.br e 

ebaranhuk@colegiovsjose.com.br. 

 

04. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

No retorno às aulas presenciais, todos os conteúdos relevantes serão retomados 

pelos(as) professores(as), e as atividades propostas para o período de isolamento 

social serão validadas, bem como aferidas na Ficha de Avaliação Diagnóstica.  

O Cronograma de Atividades dos Estudantes referente ao 1º Trimestre será 

reorganizado imediatamente ao retorno das aulas. 

Desejamos que, com medidas profiláticas e atitudes conscientes, possamos 

voltar à normalidade o mais rápido possível. Manteremos todos os nossos canais de 

comunicação ativos a fim de mantê-los informados.  

Atenciosamente, 

Irmã Leonides Selhorst 

Direção 

 

Tania Kobren Almeida 

   Irmã Dayane Cristine de Carvalho    

Coordenação Pedagógica 

 

 

Evelin Baranhuk 

Orientação Educacional. 
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