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Caras famílias,
Como é bom retornarmos aos poucos para nossa rotina escolar!
Nesse momento, devemos estar atentos às mudanças e adaptações. Os
estudantes chegam com muitas dúvidas e, juntos, faremos as mudanças
necessárias para atingirmos os objetivos comuns. Dúvida constante: Como
serão as aulas presenciais? Como serão as aulas para os estudantes que não
podem retornar?
As práticas nesse momento que estamos vivendo se fazem necessárias e
serão grandes marcos para o desenvolvimento dos estudantes.
O professor de Educação Física realizará os trabalhos em equipe (respeitando
o distanciamento social), ouvirá o outro e respeitará cada ação e reação,
trazendo discussões sobre diversos assuntos dentro das aulas.
Pensando na qualidade das aulas e processo de ensino e aprendizagem
significativa, nosso planejamento, neste período, sofrerá algumas alteraçẽs
importantes.
A expectativa do presencial é de usufruir do ginásio, mas precisam ter o
entendimento que isso acontecerá aos poucos, seguindo todos os nossos
protocolos. As aulas de Educação Física foram organizadas da seguinte
maneira:
8º e 9º ano:
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Uma semana on-line: com práticas gravadas e entrega de trabalho via
Sala de Aula. (estudantes que estão em casa, são 2 aulas);
Aulas presenciais: Acontecerão no ginásio de esportes.
Na semana seguinte: uma aula ao vivo, unindo as duas turmas, ou seja,
quem está no presencial e quem está on-line. A outra aula, práticas
gravadas.
Assim, podemos organizar as práticas para ambos os grupos.

Ensino Médio:
Semana 1: prática gravada (estudantes on-line)
estudantes na escola: práticas na quadra;
Semana 2: prática on-line com todos os estudantes;

Seguiremos as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e as
diretrizes do Governo, respeitando os protocolos e evoluindo as rotinas
conforme as diretrizes dos órgãos responsáveis.
Atenciosamente,
https://app.rdstation.com.br/emails/preview?email_id=6241934
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