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COMUNICADO Nº 9/2020 
 

AULA REMOTA DE APOIO 
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2020.  
 

 Prezados(as) Docentes,  
 

No dia 29/06/2020, segunda-feira, daremos início às Aulas Remotas de 

Apoio para todo segmento de ensino neste CBNB. Será um espaço em que 

viabilizaremos a continuidade do processo ensino-aprendizagem, que o(a) aluno 

(a) estuda regularmente, sendo no turno contrário.  

As Aulas Remotas de Apoio têm por objetivo efetivar o reforço de 

assimilação dos conteúdos/Componentes Curriculares, os quais compõem a 

Matriz desta instituição, a fim de superar os desafios diários que enfrentam na 

aprendizagem, sendo na modalidade presencial ou remota, haja vista o número 

de alunos por turmas ser reduzido para esse atendimento específico, obtendo um 

contato mais individualizado e significativo às práticas educativas.  

Dessa forma, informamos que convidamos os(as) discentes que já 

participavam desse momento no início do 1º Trimestre(presencialmente), antes 

das aulas serem suspensas por conta do COVID-19, a darem continuidade às 

aulas, bem como a todos(as) os(as) alunos(as) que não conquistaram a média nas 

avaliações dos Componentes Curriculares providos pelo Colégio. 

Além disso, informamos, ainda, que para o 2º Trimestre (após o recesso), as 

aulas de apoio serão oferecidas somente para alunos(as) indicados(as) pela 

Assessoria de Ensino: Docentes, SOAP/SOED, STPA/CP(EF I, EF II e EM), 

visando um atendimento especial a esse grupo que, após o acompanhamento 

pedagógico e análise de seu rendimento escolar, for verificada a real necessidade 

do reforço no processo aprendizagem. 
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 Para obtermos o sucesso nesse processo de Apoio na aprendizagem 

dos(as) discentes, solicitamos que sejam realizados os seguintes procedimentos 

para o acesso correto à Plataforma MS TEAMS, conforme descritos abaixo: 

 1- cada professor(a) responsável para ministrar a Aula Remota de Apoio 

acessará à plataforma MS TEAMS, encontrará a sua lista de equipes/turmas do 

ensino regular, entrará na Turma de Apoio, equipe correspondente ao seu grupo 

específico; 

Obs: Em relação às turmas 101, 201 e 301, do Ensino Fundamental I, após 

o(a) professor(a) acessar à referida plataforma, encontrará a sua lista de 

equipes/turmas do ensino regular, clicará no canal Aulas de Apoio, equipe 

correspondente ao seu grupo específico. 

2- Assim como foram criados os canais padronizados às Turmas do ensino 

regular, o(a) professor(a) acessará o canal correspondente a sua equipe ao seu 

componente curricular padrão da Matriz de ensino; 

3- No dia e horário agendados no Quadro de Horário para a realização Remota 

de Apoio, o(a) professor(a) responsável, já na sala virtual, deverá iniciar a aula 

remota de apoio assim como inicia as aulas remotas regulares, efetivar “Reunir 

Agora” e ministrar o conteúdo essencial planejado; e 

4- Ao final da aula remota de apoio, o(a) professor(a) deverá enviar a lista de 

presença dos(as) alunos(as), extraída no MS TEAMS, e enviar à Coordenação 

responsável pelos processos pedagógicos do segmento de ensino. 

 

Certos da compreensão de todos(as). 

 

Atenciosamente; 

Divisão de Ensino.  


