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Agradecemos a todos os professores do 
9º ano e Ensino Médio pelo enorme 
empenho com o qual têm atuado 
para superar os desafios e reelaborar  a 

estrutura que norteia um trabalho de excelên-
cia.

Em uma velocidade sem precedentes, trans-
formamos um formato de aulas presenciais em 
uma escola 100% virtual  incluindo simulados e 
revisões preparatórias para os vestibulares, mui-
to importantes para os estudantes da 3ª série. 
Lançamos mão de todos os recursos oferecidos 
por nossa plataforma de estudo e exploramos 
as melhores ferramentas para oferecer aos nos-
sos alunos um ensino à distância de qualidade. 
Como consequência, temos visto o reconheci-
mento da grande maioria dos nossos  alunos e 
seus responsáveis. Sabemos que tudo o que foi 
realizado até agora é fruto de muito trabalho e 
dedicação de toda a equipe.

O trabalho que construímos desde o início da 
paralisação já é uma realidade que nos impul-
siona a um novo olhar sobre o formato de en-

AS AULAS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO E ENSINO MÉDIO 
SEGUEM NORMALMENTE DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL

Deborah e Guto, coordenadores 
do 9º ano e Ensino Médio
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sino-aprendizagem e nos instiga a continuar lapidando nossa 
prática para oferecer o melhor estudo aos nossos alunos, sejam 
quais forem as circunstâncias, já estamos preparados.

Somos imensamente gratos pelas contribuições dos alunos 
e pais neste período.
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Marcão, 
Professor de Física
E, de repente, o nosso desafio como professor é 
levar todos os detalhes que seriam trabalhados 
presencialmente para uma sala de aula virtual. 
Foram necessários  replanejamento e dedicação 
muito maiores para mantermos a  qualidade de 
ensino desenvolvida até hoje. O desafio foi superado 
com o grande apoio da escola, que forneceu todos 
os materiais necessários, e dedicação de todos: 
professores, coordenação e equipe de apoio. E a 
grande recompensa veio pelo excepcional retorno 
positivo dos alunos, a receptividade ao EAD e a 
cumplicidade deles comigo.

Guilherme,
Professor de Matemática
Uma mudança sempre é um choque, ainda mais quando se dá 
tão subitamente. No primeiro  momento, o mais importante foi 
pensar em como os alunos dariam continuidade aos estudos da 
melhor forma possível. E assim está sendo: vídeoaulas semanais, 
aulas de correção de exercícios e videoconferências. Esbarramos 
em algumas dificuldades no começo: A primeira delas foi ficar 
distante dos alunos, parte ímpar de nossa profissão. A segunda, 
gravar…“Eita vergonha!”. Mas, com o passar das semanas fomos 
virando "youtubers" e as gravações fluíram. Desenvolvemos 
habilidades que nem mesmo sabíamos que existiam em nós.
OS ALUNOS ESTÃO SENDO SENSACIONAIS! Demostram um carinho 
muito grande com tudo o que fazemos. E vale observar que 
muitos alunos que são quietinhos e tímidos em sala, online se 
sobressaíram, tanto com a elucidação de  dúvidas, quanto com 
participação ao vivo.
Ressalto que tanto para os alunos quanto para os professores, 
o processo de autonomia foi colocado à prova e tivemos êxito! 
Estamos aprendendo grandes lições com tudo isso. Uma delas eu 
quero destacar: como é gostoso ir para a escola!

Juninho,
Professor de Literatura
A ideia de transpor a prática de sala de aula para 
o EAD pode ter me assustado no início. Acredito 
que o poder de uma boa aula está em envolver 
os alunos numa aura de conhecimento e reflexão. 
Contudo, acabei percebendo que isso ainda seria 
possível mesmo à distância. Ainda que virtualização 
não permita uma conexão direta, ela permite que 
estejamos em contato e isso é imprescindível. 
As ferramentas de que dispomos e o suporte do 
Colégio foram os diferenciais para atingirmos 
sucesso. Hoje, nossos alunos se sentem amparados 
e percebem que a escola trabalha por eles 
incansavelmente.

Carol,
Professora de Matemática
As aulas à distância foram um desafio tanto para os alunos 
como para os docentes. Tivemos que nos reinventar e, para 
isso, contamos com a parceria dos nossos alunos.
A participação e o empenho das turmas foram incríveis, 
os nonos toparam fazer listas e testes de prática, tiraram 
dúvidas durante as conferências e concluíram a primeira 
etapa com a realização de uma avaliação contínua pelo 
Canvas.
A parceria que existe entre a nossa equipe também fez 
toda a diferença.



NewsINFO Salto • 2020 • Edição 54

UNIDADE 1 • Av. dos Trabalhadores, 1069 
Jd. Marília • Salto/SP

11 4028-2304

Venha conhecer nosso projeto!

COLEGIOPRUDENTE.COM.BR

 UNIDADE 2 • Rua Lins, 361
Jd. Marília • Salto/SP

11 4028-2770

Débora, Mãe do Theo da 1ª série e Anna 
Flávia da 2ª série, ambos do Ensino Médio

Giovana – 9º ano
No início, o EAD foi estranho porque tínhamos muitas 
incertezas de como seria. Meu quarto acabou sendo 
minha sala de aula e meus professores pareciam já estar 
preparados para essa novidade. Foi tudo tranquilo e acho 
que deu certo!
Enfim, hoje consigo fazer as aulas e todas as tarefas 
com o mesmo empenho com o qual trabalho  na sala de 
aula. Tenho mais tempo para fazer resumos e já estou 
adaptada a essa nova rotina. Foi um sucesso!

Estamos muito satisfeitos  com a nova 
rotina das crianças nesse novo formato 
de aula. Percebi uma dedicação maior da 
Giovana e do Rafael com os estudos. Muito 
obrigada por nos oferecer esses recursos 
como vídeoaulas, lições, livro paradidáticos, 
mantendo um hábito de estudos. Enfim, nós 
estamos satisfeitos e nem quero imaginar 
como seria se não tivessem essas aulas.
Agradeço a todos os envolvidos.

Diego – 1ª série do EM
Nós, os alunos, nunca iríamos imaginar que o Canvas teria 
tanta importância no  novo método de ensino à distância. 
Nessa plataforma, as lives são bem direcionadas, as 
avaliações são feitas e entregues de maneira segura e 
efetiva e as dúvidas são fáceis de tirar pelos fóruns online 
do Canvas. Por isso,  meus colegas e eu nos sentimos 
muito bem, podendo estudar em casa com o apoio da 
equipe pedagógica do Colégio Prudente, que sempre 
apoia o aluno.

Esther – 1ª série EM
O EAD do Prudente é uma alternativa que deu tão certo 
que estamos estudando tanto quanto em uma aula 
presencial e conseguindo aprender muito bem, mesmo 
em um momento tão difícil  como esse que estamos 
enfrentando.

Maria Helena – 2ª série EM
Graças à busca incessante por novas tecnologias e novas formas de aprendizado, o Colégio 
Prudente já estava muito bem equipado para continuar o período escolar quando a quarentena 
foi decretada no Estado. Eu estive presente da primeira  à última aula e posso dizer com toda 
certeza que o método EAD do Prudente foi sensacional.  Na primeira semana, tudo ainda estava 
em adaptação,  mas funcionava. A partir do momento em que foi criado um cronograma e 
estabelecida uma nova rotina de estudo, o sistema se tornou infalível. Os professores, tanto 
de Ensino Fundamental quanto de Ensino Médio,  sem exceção, trabalharam duro para nos 
proporcionar o aprendizado como se ainda estivéssemos em sala de aula. Disponibilizaram 
videoaulas e conferências online, além de listas de exercícios e textos complementares, tudo 
para garantir que ninguém ficasse com  dúvida sobre o conteúdo. E sei que alguns deles 
tiveram que aprender a lidar com a tecnologia e não tiveram medo disso! O EAD do Colégio 
Prudente foi pontual e excelente!

Tainá - 3a série do EM
Diante da situação do Covid-19, as escolas suspenderam as 
aulas presenciais, mas é fato que não podemos ficar parados. 
O Colégio Prudente de Moraes  disponibilizou uma ferramenta 
na plataforma CANVAS para nosso EAD: temos vídeoaulas 
com os professores, propostas de exercícios, listas extras, além 
de conferências online e  plantões de dúvidas. Naturalmente 
sentimos saudades dos colegas, dos professores e dos 
funcionários, porém estamos seguindo as recomendações: foco, 
autonomia e responsabilidade. Criamos uma nova rotina para 
bem aproveitarmos essa ótima oportunidade que a escola nos 
tem proporcionado. Aderimos a essa nova experiência com a qual 
todos estamos aprendendo.

Luciana, Mãe da Giovana do 
9º ano e do Rafael do 5º ano

Eu assisto a algumas aulas online a convite das 
crianças. E, com isso, acabo vendo quase todas. TODOS 
os professores, sem exceção, são fantásticos!
TODAS as aulas com a qualidade Prudente,  atenção 
a cada aluno, a cada dúvida, a cada comentário. 
Parabéns a todos, todos, todos os envolvidos nesse 
trabalho que eu sei que é muito exaustivo.
Para essa equipe linda de “youtubers” tão queridos, 
minha profunda admiração e meu muito obrigada 
pelas aulas excelentes.
Gratidão é a palavra ao Colégio Prudente.


