INFORME
RETOMADA GRADATIVA
Prezada Família,
Nossa 1ª semana de retomada gradativa está se encerrando. Entre o
planejado e o realizado nos deparamos com desafios impostos pela
tecnologia, mas estamos superando. Realizamos todos os encontros
presenciais programados com os alunos novatos, o que nos possibilitou
a conexão com nosso fazer presencial. Na oportunidade, cadastramos os
alunos novatos no Portal e informamos como seguir.
Conforme planejado e divulgado, iniciamos a transposição cadastral dos
alunos com rematrícula para o Portal Sesi Educação acesso ao Plurall,
ambiente de aprendizagem, mas, infelizmente, nos deparamos com
reconfiguração da base de dados que impactou na geração da turma,
meio em que disponibilizaríamos as atividades iniciais. Certamente,
todos os alunos de 2020 receberam e-mails de cadastro em turma,
inclusive os não matriculados, isso gerou vários problemas. Não
desistimos, seguimos buscando alternativas para ainda nesta semana
ambientarmos nossos alunos, no meio digital, através de informes e
ambientações por escola e série.
Ufa, um início de ano do “Novo Normal” que insiste em nos levar a
aprendizado constante!
Vamos lá!
Nesta sexta-feira, 12.02, às 14h, todas as turmas de Ensino Fundamental
I ao Médio da Rede SESI - SE terão materiais para acesso, no Portal Sesi
- endereço: https://sesieducacao.com.br – login e senha (alunos 2020 –
utilizar o que já cadastrou, enquanto o aluno novato utiliza o e-mail
cadastrado no ato da matrícula e a senha inicial é a sequência de 1 a 8
“12345678”) – após abrir o acesso ao Portal, o aluno deve clicar em
Linha do Tempo. Lá, estarão as propostas.
Aproveitamos este informe para registrar outras considerações
importantes:

• 1ª A definição dos grupos presenciais (G1 e G2) depende da resposta
ao questionário. Ainda temos baixo retorno e estamos prorrogando
mais uma vez o prazo. Caso não tenha respondido, favor responder
até o dia 14.02, às 22h;
CLIQUE E RESPONDA O QUESTIONÁRIO

• 2ª Destacamos que a formação dos grupos presenciais para fevereiro
e março serão consideradas as respostas ao questionário – para as
matrículas de alunos sem resposta, consideraremos que o aluno
ficará no não presencial até que novo período de consulta seja aberto;
• 3ª Os dias 15, 16 e 17 de fevereiro já estavam previstos sem
atividades pedagógicas, em nosso calendário escolar, sem
comprometer o cumprimento dos 200 dias letivos. Diante disso,
informamos que não teremos atividades regulares, meio presencial
ou digital, nesse período para alunos e professores da Rede Sesi de
Educação. O expediente administrativo seguirá nas escolas,
normalmente;
• 4ª Os grupos presenciais serão informados no dia 16.02, no Portal
SESI – Linha do Tempo para os que optarem por retorno presencial
para o período de fevereiro e março;
• 5º A primeira agenda de grupos presenciais – novatos e veteranos é
a seguinte:
G1 – dia 18.02 e a semana de 22 a 26.02 – depois seguirá com
semanas alternadas com o G2.
G2 – dia 19.02 e a semana de 01 a 05.03 – depois seguirá com
semanas alternadas com o G1.
Contamos com a compreensão quanto às necessidades de ajustes
iniciais, uma vez que o contexto nos exige prudência, atenção e senso
de responsabilidade. Teremos um ano de muito aprendizado e boas
conexões presenciais e por meio digital.
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