
Relatório de Atividades complementares não presenciais da
Escola Plácido Damiani

A mudança na rotina dos estudantes pela paralisação das aulas, em virtude da pandemia do Coronavirus,
pegou muitos alunos, pais e professores de surpresa.

É normal nos sentirmos perdidos nesse cenário de incertezas. No entanto, é preciso buscar alternativas
para driblar esse momento de crise e continuar na ativa, buscando manter o equilíbrio e o foco nos estudos em
tempo de isolamento social.

Para não prejudicar os alunos que estão passando pela quarentena a Escola Plácido Damiani, optou por
ministrar o conteúdo, ou seja, as atividades complementares não presenciais de forma online para quem tem a
disponibilidade de acesso a internet e na forma física, retirando os trabalhos impressos na escola.

Contudo, apesar de toda a preocupação da Escola em atender a todos os alunos igualmente, estes ainda
não criaram o hábito do estudo na quarentena como se estivessem na escola, sendo necessária uma constante
cobrança para que deixem as atividades em dia.

Além do estudo, as famílias e os estudantes precisam ter organização e regularidade. O ideal é que, assim
como nas aulas presenciais, o aluno reserve um horário fixo de estudo.

É importante para o conhecimento do aluno o que ele faz em casa. Para isso, ele precisa ser mais
autodidata. A organização e a regularidade são primordiais.

Neste período de quarentena e de atividades complementares não presenciais os professores se
reinventaram, programando aulas que atraia a atenção dos alunos e garantir que aconteça a aprendizagem.

Nos seus planejamentos os professores se utilizaram dos seguintes recursos:
 Técnológicos: Whatts app, youtube, vídeo aulas
 Trabalhos impressos
 Livro didático
 Produções textuais
 Produções artísticas
 Experiências
 Relatórios de aprendizagem
 Mapa mental
 Atividades de coordenação
 Atividades físicas com a participação dos pais
 Produção de vídeos




