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Introdução
O Colégio Positivo Internacional se dedica a oferecer um serviço
educacional de alta qualidade e cumprir com nossa missão de formar cidadãos
capazes de criar um mundo melhor, através de educação integral e inovação
tecnológica, baseada nos princípios do conhecimento, ética, trabalho e progresso.
Apresentamos neste documento o nosso projeto de ensino remoto para
garantir que os alunos possam continuar se desenvolvendo academicamente e
sendo desafiados diariamente.
O propósito deste documento é descrever como o Colégio Positivo
Internacional continuará oferecendo o seu serviço educacional através de aulas
remotas, que inclui um ambiente de aprendizado assíncrono e síncrono. O
ambiente de aprendizado assíncrono é um ambiente de aprendizado que não exige
que participantes (professores e alunos) estejam online ao mesmo tempo.
Compromissos síncronos são em tempo real e constituem ótimas oportunidades
para os alunos interagirem com os professores, por meio de tira-dúvidas via chat.

Plataformas de Ensino Remoto
Utilizaremos a plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem Positivo
Mais, para disponibilizar aos nossos alunos atividades lúdicas e desafios
brincantes, além de permitir a interação com suas professoras.



Todas as componentes curriculares do IB PYP serão abordados no
ambiente virtual de aprendizado Positivo Mais.



A comunicação entre a escola e família acontecerá através da plataforma
Agenda Edu. Para isso basta baixar o aplicativo na play store ou app store –
Agenda.edu – e acessar com as mesmas credenciais que já usa no acesso
à intranet do site do Colégio Positivo.
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Além dos recursos mencionados acima, incentivamos professores, alunos e
pais, sempre que necessário, a entrar em contato com suporte técnico –
te.suporte@positivo.edu.br para qualquer questão relacionada à tecnologia e
esperar uma resposta dentro de 24 horas.

Responsabilidades da Escola

Equipe diretiva

Professores

Coordenação IB

Psicologia Escolar

 Desenvolver planos de ação referentes ao processo de ensinoaprendizagem remoto.
 Comunicar com professores, funcionários e pais.
 Apoiar professores, funcionários e pais durante o processo de ensino
remoto.
 Garantir a implementação eficaz do plano de ensino remoto.
 Desenvolver experiências de aprendizado de alta qualidade.
 Comunicar e fornecer feedback aos alunos.
 Comunicar com os pais, conforme necessário.
 Permanecer em contato com o escritório do IB.
 Comunicar informações do IBO para professores, pais e alunos,
quando estiverem disponíveis.
 Trabalhar em parceria com professores, para fornecer apoio à
aprendizagem.
 Comunicar com os pais, conforme necessário.

Responsabilidades do aluno

Alunos

 Dedicar tempo apropriado para a aprendizagem.
 Verificar as plataformas online apropriadas para obter informações
sobre as atividades propostas.
 Participar, tanto quanto necessário, dos compromissos síncronos
oferecidos pelos professores.
 Ser o protagonista em todo o processo ensino-aprendizagem.
 Enviar, sempre que possível, o registro de suas atividades.
 Garantir o próprio equilíbrio social e emocional, mantendo hábitos
saudáveis.
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Responsabilidades dos pais

Pais

Questões relativas a:
Disciplina ou tarefa

 Apoiar o seu(sua) filho(a) no processo de aprendizagem.
 Propiciar um ambiente adequado ao aprendizado (acesso à
tecnologia, espaço seguro e silencioso durante o período de
estudo).
 Acompanhar o processo, garantindo que o educando está
recebendo os materiais e desenvolvendo as atividades com a
maior autonomia possível.
 Monitorar o tempo gasto no aprendizado online e off-line.
 Apoiar o equilíbrio emocional, oferecendo amplo espaço e tempo
para reflexão, atividade física, conversação e lazer.
Contato
Professor Regente ou Teacher Advisor – via Agenda Edu

Processo de ensino

Gestor de segmento – através de e-mail ou Agenda Edu.
paula.aguiar@positivo.edu.br

Problemas tecnológicos

te.suporte@positivo.edu.br

Diretrizes gerais para Ensino remoto
 Todas as disciplinas dentro dos Temas Transdisciplinares do IB PYP
deverão ser acompanhadas exclusivamente através da plataforma Positivo Mais.

 Os alunos e seus responsáveis encontrarão para cada aula da semana,
vídeo-aulas e atividades lúdicas em forma de desafios brincantes.

 As vídeos-aulas e atividades lúdicas propostas são momentos assíncronos.
 O chat e interação com as professoras são momentos síncronos.
 Para melhor organização dos alunos e famílias no estudo em casa, o
Colégio Positivo Internacional sugere que os alunos sigam a mesma grade horária
que já seguiam na escola.
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