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ORIENTAÇÕES
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS
Aos alunos, pais e responsáveis – CFNP Florianópolis,
Conforme veiculado por meio de informativo postado nos canais de comunicação do
CFNP- Florianópolis, no dia 28/03/2020, dentre os esclarecimentos foi sinalizado que na data de
06/04/2020 acontecerá o início do regime especial das atividades escolares não presenciais.
Com o intuito de organizar o processo educacional, com o novo formato (não presencial),
que será vivenciado por toda comunidade escolar CFNP-Florianópolis, lista-se abaixo algumas
orientações, em formato de resposta as dúvidas recebidas em nossos canais de comunicação. O
acesso às informações a seguir é fundamental para o andamento das atividades letivas ministradas
diariamente:
1- Quais horários acontecerão as postagens das atividades de cada disciplina?
Cada professor/disciplina terá uma data e horário na semana, especificado previamente. Esse
cronograma das postagens será repassado aos pais e alunos em nossos canais de comunicação e
segue anexo a este documento.
2- Com que frequência acontecerão as postagens?
As postagens serão realizadas semanalmente pelos professores de cada disciplina. Contemplarão o
planejamento semanal com os conteúdos a serem passados com atividades propostas e avaliações.
3- Quais recursos tecnológicos serão utilizados?
Serão
utilizados
o
Sistema
Unimestre,
Sistema
Poliedro,
GoogleClassRoom
e Zoom Cloud Meetings. Outras ferramentas poderão ser utilizadas ao longo do processo a partir
das necessidades apresentadas. O Sistema Unimestre e o GoogleClassRoom podem ser acessados
via site oficial do CFNP-Florianópolis (www.cfnp.com.br).
Primeiramente, o planejamento semanal e a descrição das atividades serão postadas no Sistema
Unimestre.
Para possibilitar a interação entre professores, alunos e equipe pedagógica, utilizaremos a
plataforma Google for Education, por meio da ferramenta GoogleClassRoom. Nesta ferramenta
serão publicados vídeos (tanto de revisão quanto relativos a conteúdos novos), videoaulas,
podcasts, atividades envolvendo material didático (Poliedro e outros), literários e paradidáticos,
entre outros recursos. Além disso, serão também postadas as atividades a serem realizadas pelos
alunos e entregues aos professores por meio de envio em datas pré-determinadas nos
planejamentos de cada disciplina.
A plataforma Zoom Cloud Meetings será utilizada para atendimento aos alunos, caso necessário.
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4- Qual(is) professor(es) irá(ão) postar as atividades?
As postagens serão realizadas pelo próprio professor, após serem apresentadas e analisadas pelas
supervisoras de cada segmento (Ensino Fundamental e Médio). O professor de cada disciplina
estará inscrito no GoogleClassRoom referente às turmas em que leciona e poderá interagir com
seus alunos respondendo dúvidas e incentivando-os a participarem do processo.
5- Conteúdos novos serão trabalhados neste período?
As disciplinas que ainda têm algum conteúdo que havia sido iniciado em classe a ser finalizado
estão se planejando para complementá-lo. Entretanto, tomando como referência que quando as
aulas foram suspensas, já estavam sendo concluídos os conteúdos para a aplicação da primeira
avaliação (P1), em sua maioria, serão realizadas revisões dos conteúdos e, após a primeira
atividade avaliativa, serão iniciados conteúdos que ainda não haviam sido apresentados aos
alunos.
6- Haverá avaliação com base nas atividades enviadas?
Sim. Neste sentido, reforçamos a importância do compromisso dos alunos com as atividades
escolares e solicitações realizadas pelos professores durante o período de regime especial não
presencial.
7- As atividades on-line serão consideradas no cômputo dos dias letivos?
Sim. Inclusive respeitando o que está previsto na Resolução CEE/SC nº 009, de 19 de março de
2020, Parecer CEE/SC nº 146, aprovado em 19 de março de 2020, e Decreto nº 515/2020. O
cumprimento dos 200 dias letivos já foi dispensado, porém, até o momento presente, estão
preservadas as 800 horas letivas. Assim, todas as atividades escolares serão computadas para o
cumprimento da referida carga horária.
8- Como ficará a programação/calendário do ano letivo de 2020?
Não possuímos resposta para este questionamento, uma vez que ainda é cedo para nos
posicionarmos efetivamente a respeito dessa questão. A decisão está diretamente ligada ao tempo
de suspensão das aulas e, a partir disso, dos encaminhamentos em âmbito estadual. No retorno à
normalidade, com base no posicionamento dos órgãos governamentais, definiremos um calendário
para este ano letivo com as adequações necessárias. Assim que decisões forem tomadas serão
comunicadas por meio de nossos canais oficiais.
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9- Qual a importância da participação/contribuição dos pais/responsáveis nas atividades
escolares não presenciais?
Os pais/responsáveis deverão realizar o acompanhamento dos alunos durante o regime especial de
atividades escolares não presenciais. Neste sentido, tanto os pais/responsáveis quanto os alunos
devem estar cientes das atividades propostas pelos professores por meio das plataformas citadas
acima, a fim de que os alunos possam realizá-las com responsabilidade. Além disso, é importante
viabilizar que os alunos tenham uma rotina de estudos para que possam apreender os
conhecimentos trabalhados. O comprometimento diário refletirá diretamente na qualidade dos
aprendizados dos estudantes, bem como em seus rendimentos nos instrumentos avaliativos
propostos no período.
10- Serão disponibilizados pelo colégio, por conta da pandemia do Coronavírus,
atendimentos pelo serviço de psicologia escolar?
Sim. A equipe realizará teleatendimento aos alunos com data e horário agendados.
A utilização de tecnologias de informação e comunicação para atendimentos à distância é
autorizada pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) por meio da resolução CFP Nº 11/2018.
O objetivo dos atendimentos é fornecer suporte psicológico, de forma pontual, orientações sobre
estratégias de enfrentamento e acolhimento no cenário de incertezas gerado pela pandemia.
Os(as) interessados(as) devem agendar atendimento pelos e-mails ou telefones:
Ensino Fundamental:
Psicóloga Ana Luiza Rosa/CRP 12/07309 – Tel: 48 999289904 - analuizagsrosa@gmail.com
Ensino Médio:
Psicóloga Karina F. Arantes/ CRP 12/02635- Tel: 48 999916548 - psicologiacfnp@gmail.com

Atenciosamente,

Equipe do Núcleo de Apoio Psicoemocional e Pedagógico (NAPP)
Direção
CFNP-Florianópolis
Florianópolis, 02 de abril de 2020.
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