
Hoje completamos 38 dias desde o afastamento das

atividades presenciais, em virtude da situação de

pandemia, causada pelo novo Coronavírus (Covid-19),

situação que impôs inúmeros desafios para toda a

sociedade. Sabemos que nada substitui as interações

presenciais vividas na escola, porém tivemos que nos

adaptar aos cuidados necessários neste momento,

dando prioridade a continuidade do trabalho que

vínhamos fazendo em sala de aula. Seguimos

comprometidos com uma educação de qualidade, por

meio de tecnologias digitais, garantindo interações

entre os estudantes e professores, mantendo o

importante vínculo com a escola.

Desejamos, por meio deste boletim, compartilhar com

você, família Marista, nossos desafios e conquistas.

Desejamos uma excelente leitura!

Roberta Alessandra Fardin Bianchi

Diretora do Colégio
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Na Educação Infantil, iniciamos as atividades domiciliares via Portal Web Responsável

e rapidamente entendemos que seria necessário possibilitar maior interação entre os

educadores, estudantes e famílias, oferecendo uma ferramenta que ampliasse as

possibilidades de comunicação, assim, implantamos o acesso do segmento à

plataforma Microsoft Teams e investimos na formação da equipe para o uso da

ferramenta a favor das necessidades e demandas das crianças. Dia após dia o

engajamento aumenta e nos reaproximamos, mantendo o importante vínculo entre a

criança e a escola. Compartilhamos um pouco dos caminhos e conquistas:

Caminhos, 
aprendizados e 
conquistas.

dos estudantes e 
famílias estão  
participando das 
atividades via 
Plataforma Teams.

58%

Stream e Teams: roteiros semanais, vídeos diários 
com professoras titulares ou especialistas.

Vídeoschamadas
individuais e coletivas 
entre as professoras e 
as crianças.

maristachampagnat.com.br



Tutoriais com diferentes 
propostas: culinárias, atividades 
artísticas, motoras e oficinas. 

Propostas de brincadeiras: para 
serem realizadas em família. 

Propostas de vivências e atividades dos 
Ateliês de Música, Dança e Corporal.

Acompanhamento das atividades 
por meio de fotos.

Contações de histórias semanais via FlipGrip e Streams.

Clique aqui e assista 

as contações de histórias!
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https://flipgrid.com/cmceducacaoinfantil


No Ensino Fundamental, nossa prioridade foi dar sequência ao trabalho que

vínhamos fazendo em sala de aula, por meio das tecnologias digitais. Os professores

disponibilizaram semanalmente roteiros de aulas para que os estudantes pudessem

manter o ritmo de estudos via plataforma Teams. Confira os caminhos e estratégias

de ensino e aprendizagem:

Acolhidas com a apresentação da 
rotina para os estudantes por meio de 
videoaulas.

de participação dos 
estudantes/famílias 
nas atividades 
domiciliares.

96%Celebramos o engajamento 
dos estudantes.

Estruturação de ambiente virtual de 

aprendizagem – Teams: continuidade do 

processo educativo e das aprendizagens por 

meio das ferramentas digitais.

Organização de roteiros de aulas 

semanais: contemplando atividades 

de acordo com os objetivos anuais 

de cada turma para todos os 

componentes curriculares, e 

respeitando a carga horária semanal.

Videoaulas e aulas on-

line dos professoras 

titulares e 

especialistas: novos 

conhecimentos, 

correção de atividades 

e esclarecimentos de 

dúvidas.



para proporcionar qualidade ao processo de aprendizagem, utilizamos

ferramentas como: flipgrid, padlet, funcionalidades do TEAMS (chat, tarefas,

arquivos das produções), Forms, Sway, livro digital e plataforma Iônica, propostas

individuais e em grupos envolvendo diversas linguagens (escrita, oral, audiovisual,

desenho, entre outras).

✓ Ampliação gradativa do número de aulas 

on-line;

✓ Análise e controle do volume de atividades 

semanais;

✓ Atividades de sondagem e verificação das 

aprendizagens com feedbacks individuais e 

coletivos.

✓ Pesquisa de satisfação com famílias e 

estudantes para aperfeiçoamento do 

trabalho pedagógico.

Utilização de ferramentas e 
estratégias diversificadas:

Reuniões pedagógicas 

semanais para 

alinhamentos e 

planejamento entre 

coordenação e 

professores.
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Atendimento aos estudantes e 

famílias por meio do chat, e-mail e 

videochamadas.

Outras ações e melhorias implantadas:

Utilização de Forms, para verificação 

das aprendizagens e feedbacks 

individuais (avaliação diagnóstica e 

formativa).

Protagonismo dos estudantes com 

produção e acompanhamento das 

aprendizagens.



✓ aulas de Conexão XXI, com foco no

desenvolvimento de projetos

contextualizados e desenvolvimento de

competências;

✓ aulas de Interioridade, com propostas de 

reflexões e discussões sobre temas 

relacionados ao desenvolvimento de 

habilidades socioemocionais e para lidar 

com o período de isolamento social.

Equipe com certificações em tecnologias 

educacionais digitas.

Estamos entre as 15 

instituições educacionais 

no Brasil reconhecidas 

como escolas modelo pela 

Microsoft, sendo a única na 

cidade e região.

Diferenciais do Ensino 

Fundamental Anos Finais:



Os momentos de acolhida virtuais organizados pela 

Pastoral aconteceram semanalmente via Teams

dando continuidade ao trabalho presencial. 

Assista também por aqui:

Acolhidas semanais

https://sway.office.com/qYBiz560RNNplU1F?ref=Link

https://sway.office.com/yHhjNfQEYsguK9SR?ref=Link

https://sway.office.com/FmY4qDR0NePsEFRj?ref=Link

https://sway.office.com/M0Y6A8dhGqpCNd78?ref=Link

Encontros da PJM

Confira as ações realizadas pelo 

Núcleo de Pastoral:

Os estudantes da Pastoral Juvenil Marista 

mantiveram os encontros organizados 

semanalmente, momentos planejados que 

contribuem com o amadurecimento da fé e 

da espiritualidade, a autonomia, a 

solidariedade, o protagonismo e a 

intervenção na sociedade. Confira a 

programação:

✓ 6º ano: sexta-feira, das 13h30 às 14h30.

✓ 7º ano: segunda-feira, das 14h às 15h.

✓ 8º ano: quarta-feira, das 13h30 às 14h30.

Ação especial 
de Páscoa

Acolhida especial por 

vídeo para refletir 

sobre a celebração da 

Páscoa e o verdadeiro 

sentido desta data.

Champito virtual

Corrente de 

orações e 

pensamentos,

para mobilizar 

todos

que estão em 

casa neste 

momento.

Coodernação jovem: quarta-feira, das 14h30 às 15h30.

https://sway.office.com/qYBiz560RNNplU1F?ref=Link
https://sway.office.com/yHhjNfQEYsguK9SR?ref=Link
https://sway.office.com/FmY4qDR0NePsEFRj?ref=Link
https://sway.office.com/M0Y6A8dhGqpCNd78?ref=Link


Em consonância com a Campanha 

da Fraternidade 2020, que tem como 

tema principal a valorização e o 

cuidado com a vida, e em vista de 

tantos problemas enfrentados em 

decorrência desta pandemia, nosso 

colégio, em parceria com a Paróquia 

Sant'Ana e São Joaquim, está 

realizando uma campanha solidária 

de arrecadação de: leite, alimentos 

não perecíveis, cestas básicas, 

produtos de higiene e de limpeza. 

Seguindo a recomendação de 

isolamento social, a doação será 

feita na portaria

das escolas, sem a necessidade de 

contato com outras pessoas.

Campanha solidária:

Locais para entrega 

das doações:

Colégio Marista Champagnat e

Colégio Marista de Ribeirão Preto.

A arrecadação vai até o dia 15/05/2020.

A equipe do Período Integral esteve a disposição das famílias e estudantes no apoio 
para realização de tarefas, aulas do projeto Cambridge International, além de trazer 
neste período dicas de leitura, visitas virtuais à espaços culturais, vídeos, atividades 
artísticas, curiosidades e propostas de jogos, entre outras atividades.
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Continuidade do aprendizado da 
Língua Inglesa (4h semanais).

As aulas no Marista Idiomas foram mantidas para que 

os estudantes de todos os níveis/turmas pudessem 

dar continuidade no aprendizado da língua inglesa 

durante todo o período de distanciamento.
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Postagem das atividades realizadas pelos estudantes e reuniões on-line 

para acompanhamento das aprendizagens

Contação de história: 

“The three little pigs”.

Clique aqui e assista!

https://sway.office.com/N0TYxFX6ieUdaxsj?ref=Link
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Outras ações

✓ Planejamento do novo calendário escolar (em 

andamento);

✓ Pesquisa com as famílias para procurar entender as 

percepções e os impactos das atividades domiciliares;

✓ Pesquisa com estudantes (a partir do 3º ano) como 

movimento de escuta para entender como estão 

passando por esse momento, seus sentimentos e 

preferências relacionadas às ferramentas digitais;

✓ Elaboração de FAQ (Perguntas Frequentes) sobre as 

ações e decisões do Colégio neste período de 

suspensão das aulas e questões sobre o futuro (em 

finalização);

Nossa equipe está em trabalho remoto, prestando atendimentos às famílias via 

telefone, e-mails e plataforma Teams na tratativa e apoio com relação a 

assuntos administrativos e pedagógicos. Nas últimas semanas nos dedicamos 

também nas ações:

Direção e Núcleo Pedagógico

✓ Orientações às famílias e aos estudantes sobre o acesso e utilização das tecnologias 

para o desenvolvimento das atividades domiciliares;

✓ Reuniões periódicas entre direção, coordenação e equipe de professores, para 

planejamentos, acompanhamentos e ações necessárias;

✓ Reuniões periódicas da colegiada com a equipe da mantenedora para análises, 

cuidados e alinhamentos da Rede Marista de Colégios;

✓ Apoio operacional à Campanha Solidária.
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Nossa equipe pedagógica organizou com muito carinho 

sugestões e propostas de atividades de férias para os 

estudantes e famílias. 

Antecipação das férias de julho

boasférias

Devido à prorrogação da quarentena para as escolas, reorganizamos o calendário 

anual 2020, e anteciparemos 15 dias das férias de julho, que ocorrerão de 

04/05/2020 a 18/05/2020. Retornaremos às atividades escolares no dia 19/05/2020 

(terça-feira), ainda em modalidade remota, conforme orientações dos órgãos 

competentes.

Educação Infantil 

1º ano (Ensino Fundamental Anos Iniciais)

2º ano (Ensino Fundamental Anos Iniciais)

3º ano (Ensino Fundamental Anos Iniciais)

4º ano (Ensino Fundamental Anos Iniciais)

5º ano (Ensino Fundamental Anos Iniciais)

Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 8º ano)

Atividades e brincadeiras para as férias:

https://champagnat.colegiosmaristas.com.br/wp-content/uploads/sites/41/2020/04/Propostas-de-Atividades-Educa%C3%A7%C3%A3o-Infantil-1.pdf
https://sway.office.com/zNB4T2rKqkF5JTO3?ref=Link
https://sway.office.com/1DC8ZgBTfcKiE8br?ref=Link
https://sway.office.com/0bCmi5KsMKJz8k3e?ref=Link
https://sway.office.com/AlM7u2J4DdN1uWyt?ref=Link
https://sway.office.com/2bzsOvOSnh6UCnhh?ref=Link

https://sway.office.com/nWrtI9zMBePH3GoX?ref=Link
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Temos uma mensagem para vocês:

Nossa gratidão aos estudantes, famílias e colaboradores.
Equipe do Colégio Marista Champagnat.

https://bit.ly/diasmelhorescmc

