
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO COLÉGIO UN IVERSITÁRIO MAFRENSE 

17/03 - Suspensão das aulas (paralisação preventiva Covid-19) de acordo com o decreto estadual 
515/2020. 

17/03 à 23/03 – Capacitação para os professores na utilização das plataformas para aulas 
presenciais remotas. 

21/03 – Criação de grupos no WhatssApp para informações rápidas e efetiva com os pais. 

 

 

 

 

 

 

 

Mensagem para o grupo dos pais 

[17:43, 21/03/2020] Colégio Mafrense Business: Boa Tarde Querida família Colégio Mafrense... 

[17:44, 21/03/2020] Colégio Mafrense Business: Em breve novidades com relação ao acesso nos 
portais para assessorar em atividades complementares em casa 

[17:44, 21/03/2020] Colégio Mafrense Business: Assim como aulas através de Webs 
desenvolvidas pelos nossos professores 

[17:46, 21/03/2020] Colégio Mafrense Business: Irei verificar se todos os alunos/ responsáveis 
estão direcionados em seus respectivos grupos das turmas para informações mais eficazes. 

[17:46, 21/03/2020] Colégio Mafrense Business: Estamos a disposição para qualquer 
esclarecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 



[18:42, 21/03/2020] Colégio Mafrense Business: Neste primeiro momento precisamos que todos 
estejam em seus respectivos grupos, sendo: 

Jardim ao 5º Ano (Grupos compostos por todos os pais, direção, coordenação e professores) 

6º ao 9º Ano (Grupo composto por todos os alunos, pais, direção, coordenação e professores) 

Ensino Médio (Grupo composto por todos os alunos, direção, coordenação e professores) 

Será através dos grupos que iremos repassar Logins e senhas para os seguintes portais: 

Plurall + Maestro (Jardim ao 9º Ano); 

Positivo On (Ensino Médio) 

Hangout Meet (Todas as turmas de acordo com calendário a ser publicado) 

GRUPOS DE TODAS AS TURMAS 

 

23/03 – Inicio dos trabalhos em plataformas dos Sistemas de Ensino: 

 

JARDIM AO 9º ANO 



 

ENSINO MÉDIO 

REDES SOCIAIS 

Olá, queridos alunos e família Colégio Mafrense! 

Estamos deixando nossos ambientes digitais todos alinhados para darmos suporte para vocês em casa. Entrem 

em contato pelo WhatsApp (47) 3641 5540. Fiquem ligados!!! Família e escola alinhados na luta contra o 

CoViD19 e antenados na cobertura digital para seus filhos dentro de casa! 

#NãoSaiadeCasa #SomosMaisFortes #ColégioUniversitárioMafrense 

#SistemaAnglo #SistemaPositivo 

 

 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 



 

 

 

 

 

 



25/03 – Início das aulas presenciais remotas através do Google Meet, todos os alunos com e-mail 
institucional. 

Bom Dia Queridos alunos e famílias. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Todos os alunos receberam em seu E-mestre uma mensagem com relação ao seu e-mail 

institucional, normalmente proposto como: nome.sobrenome@aluno.unc.br  

Se todos os alunos estiverem "logados" com este e-mail, automaticamente não precisarão de 

permissão do prof para acessar as salas através do Meet, pois estaremos todos na mesma base 

de dados, sendo assim facilita consideravelmente a nossa rotina de trabalho. 

O acesso a este e-mail pode ser feito através do Gmail 

E qualquer solicitação em relação a gravação das aulas, será direcionada apenas através dos e-

mails institucionais. 

Estamos à disposição. 

Coordenação Geral 

LISTA RE EMAILS INSTITUCIONAL REPASSADA AOS PAIS 













 

 

 



 

APÓS A PRIMEIRA SEMANA DE TRABALHO COM AS PLATAFORMAS DIGITAIS COM AS 
AULAS PRESENCIAIS REMOTAS. 

 

Assim encerramos nossa primeira semana de AULAS PRESENCIAIS REMOTAS. A Universidade 
do Contestado oportunizou suporte através da parceria com a "GOOGLE FOR EDUCATION".  Foi 
realmente uma jornada de muitos desafios, mas também de muita aprendizagem para alunos, 
pais, professores e direção. Realmente o "home office" se estendeu a todos os alunos do Jardim 
ao Ensino Superior. As aulas foram de extrema qualidade dando continuidade com sucesso ao 
nosso calendário escolar. 

 



 

AÇÃO DE PÁSCOA PARA NOSSOS ALUNOS. ENTREGA DE UM MIMO DE PÁSCOA JUNTO 
COM AS APOSTILAS E MATERIAIS PARA CASA. 

Nós da família Colégio Universitário Mafrense desejamos a todos uma Feliz e Abençoada 
Páscoa. 

Páscoa com sabor de encontro! Este é o desejo para os próximos dias! Que tudo se normalize e 
possamos desfrutar de um afetuoso reencontro cheio de abraços. 

Não há nada mais doce que um abraço cheio de amor! 

#ColégioUniversitárioMafrense #UnC 

 

 



 

https://youtu.be/We4qZ8hPDg8 

EVOLUÇÕES E COMPLEMENTO PARA AS AULAS REMOTAS 

 

  



READEQUAÇÃO DO CALENDÁRIO DE PROVAS 

Provas desenvolvidas e aplicadas nas plataformas: 
Positivo ON (Ensino Médio) 
Plurall – Anglo (Ensino Fundamental) 
Google Forms (1º Ano do Ensino Fundamental ao Terceirão) 

 

 

 

 



NFORMATIVO 20/04/2020 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

- Todos os alunos deverão manter suas câmeras ligadas durante as aulas presenciais remotas e 

a ativação do microfone será solicitado pelo professor, quando necessário.  

- O “chat” não é para “bater papo” e sim para questionamentos relevantes da aula (lembrando a 

todos que além da gravação da aula, o Meet também gera um “doc” de todas as conversas 

durante as aulas), já tivemos problemas com algumas turmas, se necessário, iremos solicitar 

cópia do “doc” e notificaremos comportamentos inadequados durante as aulas. 

- Nas avaliações bimestrais, o aluno não deverá efetuar pesquisas, o professor estará 

observando-o durante a aula. Neste momento o microfone e a câmera deverão estar ligados. 

- Qualquer situação de dúvida, dirigir-se ao professor. 

- Os professores estão fazendo chamadas no início e durante as aulas, caso o aluno não 

responda, será registrado falta. Lembramos que todos deverão ter o máximo de cuidados na 

frequência, pois as aulas presenciais remotas contam como dia letivo normal (autorizado pelo 

MEC). Caso haja algum problema de conexão, favor entrar em contato com a coordenação, 

justificando sua ausência (no ato).  

- Cuide com os prazos de entrega de trabalhos. Os professores têm controle de entrega de 

trabalhos e não ficará cobrando trabalhos atrasados, é seu dever organizar sua rotina de estudos, 

assim como suas responsabilidades. Deixe em dia todas as suas obrigações, estamos no final do 

bimestre.  

- Neste 1º bimestre adotamos apenas 01 prova (Prova A). Para que possamos manter o peso de 

“6,0” e que nenhum aluno saia prejudicado, os professores irão aplicar mais uma atividade 

avaliativa substituindo a Prova B (por um trabalho ou exercício), fique atento as orientações de 

cada professor/disciplina. Será mantido o peso “3,0” para notas livres e “1,0” para os Simulados. 

No 2º bimestre (Início dia 13/05/2020) iremos trabalhar com nosso sistema de avaliações 

normalmente (Prova A e B, Notas Livres e Simulado). 

 

AVALIAÇÕES DE 2ª CHAMADA 

 

- As avaliações de 2ª CHAMADA acontecerão nos dias 29/04 e 30/04 no período vespertino 

apenas para os alunos que efetuarem o preenchimento do requerimento 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxjLDwGuj4l055Hk0ATGC9WH0IkGWhr99W7mL8n8

BTP07tiw/viewform?usp=sf_link 

O preenchimento do formulário deve acontecer entre os dias 20/04/2020 à 24/04/2020). 

Cronograma de aplicação das avaliações: 



Turmas 
29/04/2020 

(quarta-feira) 

30/04/2020 

(quinta-feira) 

6º Ano ao Terceirão 

13h30 às 16h30 

 

* Língua Portuguesa 

* Literatura 

*Produção de texto 

* Ciências/ Biologia 

* Química 

* Filosofia/ Sociologia 

* Matemática 

* História 

* Geografia 

* Desenho Geométrico 

* Inglês/ Espanhol 

* Física 

* Artes 

- Os alunos entrarão em uma sala virtual (Meet) com a coordenação para realização das 

avaliações de 2ª chamada, nos horários pré-estabelecidos.  

- Em breve repassaremos cronograma e requerimento para as recuperações bimestrais. 

 

Agradecemos imensamente o empenho e dedicação dos alunos e suas famílias nesta fase tão 

delicada perante o cenário mundial em virtude do Coronavírus. Nossos professores e equipe 

trabalham arduamente para buscar novas alternativas e metodologias para que de forma eficaz 

repassem a todos os alunos o suporte necessário para continuidade do ano letivo. Estamos 

sempre à disposição para sugestões e melhores direcionamentos. 

 

Atenciosamente! 

 

Coordenação Geral do Colégio Universitário Mafrense . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULADOS REALIZADOS NESTE PERÍODO 

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVOS 

Recessos e Feriados 

 

AVALIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO 

 


