
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIVO 
AULAS PERÍODO – COVID - 19 

  
Prezada família. 
 
Em virtude das medidas necessárias para enfrentamento do Coronavírus, e compromisso 
que a escola tem também com a aprendizagem dos estudantes, o Colégio WRJ não tem 
medido esforços para continuar ensinando com a excelência e dedicação de sempre. 
 
Para isso, alguns procedimentos serão tomados a partir da próxima segunda-feira, 23 de 
março, para manutenção do ensino neste período delicado e ainda incerto: 
 
1. Foi montado um horário especial de aulas denominado COVID -19. Este horário ficará 

disponível no site da escola e também será enviado às famílias pelo aplicativo e também 
por whatsapp. 

2. As aulas serão ‘on-line’, via aplicativo instagram, em formato de ‘live’. Por essa razão, 
não serão gravadas. Acontecerão apenas ao vivo. 

3. O tempo das aulas será alterado, ou seja, para cada aula de 50min presenciais, uma 
‘live’ terá o tempo de 25min. Este tempo contará com um período de exposição do 
professor e tempo para os alunos comentarem e tirarem dúvidas. 

4. As aulas serão iniciadas exatamente do mesmo ‘lugar’ em que pararam as aulas 
presenciais, ou seja, de onde o conteúdo parou nas aulas. 

5. Para essas aulas, todas as turmas serão reunidas em uma só, por essa razão, para alguns 
grupos, as lives iniciarão com revisão, para nivelar o conteúdo e igualá-lo para todas. 

6. Os professores farão as aulas de suas residências, em caráter homeoffice. Não estarão 
na escola. Os gestores farão o monitoramento das aulas e poderão tirar dúvidas via 
whatsapp da escola. 

7. Para acessar as aulas, o aluno deve seguir exclusivamente o perfil da série. Os gestores 
do processo irão aceitar a solicitação apenas dos estudantes da série.  

 
Turma de 6º ano - @wrj6ano 
Turma de 7º ano - @wrj7ano 
Turma de 8º ano - @wrj8ano 
Turma de 9º ano - @wrj9ano 
 

 O estudante deve ter uma conta real com foto e seguir apenas o perfil da sua série 
para ser aceito. 

 O aceite das contas será iniciado no domingo, 22 de março.  

 Casos de indisciplina ou comportamento incompatível com o ambiente de 
aprendizagem, provocará a exclusão do perfil. 

 
8. Horário de aulas: 

 
a) Início: 8h. 
b) Intervalo: após duas aulas. 
c) Número de aulas: 6 aulas diárias. 
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9. As aulas acontecerão em caráter de teste, por essa razão, é importante ter paciência, 
seriedade, resiliência e compromisso com as atividades e possíveis falhas. 

10. Não há previsão para o retorno às aulas presenciais, por isso, reforça-se a importância 
de participar com seriedade e compromisso das aulas. 

11. O material de apoio, exercícios e orientações de tarefas serão postados normalmente 
nas respectivas turmas.  

12. As tarefas de casa são fundamentais para fixação e ampliação do conhecimento, por 
isso, reforça-se a importância de sua execução. Elas serão gabaritadas e comentadas 
pelos professores, durante a ‘live’. 

13. As aulas de Educação Física acontecerão com conteúdo teórico e os gêneros textuais a 
serem ensinados aos estudantes. Mesmo os estudantes que não fazem aulas práticas na 
escola, podem assistir às ‘lives’ teóricas. 

14. Também daremos início ao Projeto ‘Autenticamente WRJ’ – projeto que visa 
desenvolver as habilidades socioemocionais propostas pela BNCC – Base Nacional 
Comum Curricular. Este trabalho será desenvolvido neste período pelas psicólogas 
Carmen e Polyana, nos mesmos moldes de ‘lives’. 

 
Mesmo com todo o empenho dos gestores e equipe, alguns procedimentos ainda estão em 
fase de organização para atender com qualidade os alunos. Já estão em estudo outras 
plataformas que possibilitem mais interação e aulas em EAD. Assim, algumas atividades 
ainda não serão retomadas até definição mais clara e produtiva.  
 
São elas: 
 
*Trabalho de Educação Física para quem não faz aula prática na escola. 
*Verificação de leitura, cálculo mental, treino ortográfico, caligrafia. 
*Apresentação de Seminário. 
*Provas. 
 
Assim que tivermos as devidas alternativas, enviaremos informações detalhadas. 
 
Cientes da responsabilidade que nos cabe, continuamos nos empenhando para atender à 
comunidade WRJ com o máximo de qualidade e pedimos aos pais/responsáveis que 
intensifiquem a supervisão ao estudo de seus filhos, a fim de que a passagem por esse 
período não traga grandes prejuízos ao conhecimento deles. 

 
 
 
 

Cordialmente, 
Colégio WRJ. 


