
 

 

 

 

Porto Alegre, 20 de março de 2020. 

Estimadas famílias! 

Conforme Parecer nº 01/2020 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, sobre o 

desenvolvimento das atividades escolares enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao novo 

Coronavírus – COVID-19, comunicamos que o Colégio Salesiano Dom Bosco de Porto Alegre organizou um 

Plano de Ação por meio de atividades à distância para este momento.  

Para tanto, contamos com a sua colaboração para que este plano de ação seja efetivo, por meio do 

acompanhamento das famílias para que os estudantes realizem as atividades propostas. Seguem algumas 

orientações: 

- Utilizaremos a plataforma Google Classroom como ferramenta para gerenciamento de conteúdo; 

- Um tutorial foi elaborado para auxiliá-los na utilização da plataforma (enviado em anexo); 

- Em anexo encaminhamos a relação de códigos das disciplinas que deverão ser utilizados para acesso às salas.  

- As atividades à distância serão organizadas por semana, iniciando no dia 23/03, conforme cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Os professores poderão realizar atividades que revisem os conteúdos já trabalhados ou incluir novos objetos 

de conhecimento, pois no retorno às aulas presenciais os mesmos serão retomados; 

- Poderão ser usadas diversas estratégias para esse momento (material didático digital, links para vídeo-aulas, 

textos, atividades, filmes, jogos educativos, bibliografias, podcast, aplicativos, e-books, entre outras 

possibilidades) conforme o planejamento do professor; 

- A plataforma dispõe de um chat para comunicação com o professor, caso o estudante tenha dúvidas; 

- Não serão utilizadas as redes sociais (Facebook, Whatsapp, ou outra) para o encaminhamento de atividades; 

- A escola estará disponibilizando um suporte técnico caso necessitem de ajuda: te@colegiodombosco.net. 

 

Contamos com a colaboração de todos neste momento em que precisamos nos reinventar e unirmos 

nossas forças para superar os acontecimentos, e também para continuarmos oferecendo um 

atendimento de qualidade aos nossos estudantes. 

Saudações Salesianas! 

Grupo Gestor do Colégio Dom Bosco de Porto Alegre  

ÁREA DO CONHECIMENTO DIA DA SEMANA 

Linguagens  
Fundamental II: Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Arte, Educação Física 

Ensino Médio: Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Arte, Educação Física, 

 

Segunda-Feira 

Ciências da Natureza 
Fundamental II: Ciências 

Ensino Médio: Biologia, Física, Química 

 

 

Terça-Feira 

Ciências Humanas 
Fundamental II: Geografia, História, Ensino Religioso 

Ensino Médio:  Geografia, História, Ensino Religioso, Sociologia, Filosofia 

 

Quarta-Feira 

Matemática 

 

Quinta-Feira 

Produção textual e leituras obrigatórias 

 

Sexta-Feira 

mailto:te@colegiodombosco.net

