
PROCEDIMENTOS PARA AULAS ONLINE ENSINO
FUNDAMENTAL I, II E ENSINO MÉDIO 

Srs Responsáveis,

De acordo com a Deliberação CEE 177/2020 de 18 de março de 2020 existe 
a previsão de atividades pedagógicas online neste tempo de recolhimento em 
virtude do coronavírus.

Diante de tal realidade, o Instituto Canção Nova propõe para o Ensino 
Fundamental I, II e Ensino Médio aulas online.

Ensino Fundamental I

Os alunos do ensino fundamental I, acessarão o portal RM (o mesmo Portal 
Acadêmico Aluno|Professor que é atualizado pela secretaria, para que os 
responsáveis possam acompanhar notas, horários, entre outros itens relativos à vida
estudantil dos alunos), já disponível no site da escola.

No portal, encontrarão os conteúdos de cada disciplina, com atividades 
disponíveis para realização neste período. Após a realização da atividade, o 
responsável, enviará via email para o professor, este e-mail estará disponível no 
arquivo da atividade.

A cada semana estes conteúdos serão atualizados (importante entrar todos 
os dias da semana).

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Ensino Fundamental II e Ensino Médio a utilização da sala de aula virtual no 
“Google Sala de Aula”. Para tal utilização existe a necessidade de se criar um e-mail 
no Gmail e acessar o site “classroom.google.com” ou baixar o aplicativo no celular 
“Google sala de aula (classroom). Diante das duas plataformas haverá a etapa em: 
teclar o sinal (+) e “participar da turma”. Um código será solicitado para cada 
componente (História, Geografia… e assim por diante). Disponibilizaremos estes 
códigos nos grupos de whatsapp de cada turma ou inseriremos de acordo com os e-
mails que tivermos de cada aluno.

http://classroom.google.com/


Para que tudo ocorra da maneira mais efetiva, torna-se importantíssimo o 
acompanhamento e a participação de cada responsável e de cada aluno, para 
minimizarmos ao máximo qualquer perda pedagógica e darmos transparência ao 
processo ensino-aprendizagem.

A partir das salas de aula montadas e funcionando (dia 23 ou 24 de março), 
abordaremos as questões de conteúdo, acompanhamento e avaliações.

Em caso de dúvidas envie sua mensagem de texto (não atenderemos 
ligação), de segunda a sexta, das 09h às 12h e das 14h às 18h, pelo whatsapp 12 
99717-8410 ou pelo email:duvidasicn@cancaonova.com

Direção Escolar

Cachoeira Paulista, 20 de março de 2020
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