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PROJETO PEDAGÓGICO DO INSTITUTO DE ENSINO INTELLECTUS EM 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

 

Senhores pais/ responsáveis, caríssimos estudantes, 

 

O Instituto de Ensino Intellectus, respaldado na crença de que a cultura do estudo é o principal ponto de 

partida para o crescimento do ser humano e na reconhecida tradição de educar com excelência crianças e jovens, 

externa  entendimento de que estudar é mais que assimilar conteúdos, é acreditar no poder transformador do 

Conhecimento e da  Ciência  e na concepção  de que estudar é  construir consciência, criatividade e cidadania , 

acreditando sempre na capacidade humana de responder de forma positiva, proativa e com forte sentimento de 

esperança e seriedade frente aos desafios. 

Diante do necessário isolamento social, iniciativa inédita no contexto educacional, reafirmamos o nosso 

compromisso com a educação de crianças e jovens. 

 E nesse contexto pontuam-se ações educacionais que estão sendo desenvolvidas para apoiar a gestão, 

coordenação pedagógica, professores, famílias e os maiores interessados no assunto, os próprios estudantes, no 

redesenho da educação que o momento atual impõe.  

Para isso aperfeiçoamos formas de aprendizagem em ambiente de rede, investimos na ampliação de 

nossos recursos tecnológicos de largo alcance, na ampliação dos recursos humanos e acreditamos na capacidade 

que têm os professores desta instituição para irem além das expectativas, na busca que sempre fazem para 

capacitarem-se para o funcionamento das aulas em ambiente virtual de maneira eficaz. 

Com base na Resolução do Conselho Estadual de Educação do Estado do Piauí – CEE/PI nº 061/2020, 

que apresenta normatização do processo de ensino por meio remoto para a Educação Básica, a partir de 13 de 

abril de 2020, o Instituto de Ensino Intellectus  inicia o trabalho educativo em ambiente virtual de aprendizagem, 

embora desde o dia 17 de março a equipe docente tenha continuado oferecendo roteiros de estudos e orientações 

de atividades no intuito de apoiar as famílias e manter o vínculo com os estudantes diante do difícil momento. 
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CALENDÁRIO 

 

1. Antecipação de férias (de 19 de março a 08 de abril de 2020), conforme resolução do Conselho 

Estadual de Educação do Estado do Piauí; 

2. Férias de julho: de 27 a 31 de março; 

3. Férias de janeiro: de 06 a 10 de março; 

  4.       Inicio do Planejamento para implementação do plano virtual e construção da proposta: 13/04/2020 

4. Período de início do ambiente virtual: 15 de abril de 2020; 

5. Garantia do cumprimento do planejamento pedagógico presente para 2020, retomando-o do ponto 

de partida em que ocorreu a interrupção das aulas presenciais e respeitando as competências previstas para cada 

série, sem maiores prejuízos no currículo, principalmente com atenção especial aos conteúdos obrigatórios a fim 

de que não deixem de ser cumpridas em cada série; 

6. O calendário reformulado, após isolamento social, prevê sanar, no âmbito pedagógico, as 

eventuais dificuldades decorrentes da pandemia. 

 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

Durante esse processo o Intellectus utilizará o ambiente virtual de aprendizagem Plataforma Zoom, de 

acesso disponível aos estudantes do Ensino Fundamental e Médio bem como aos familiares. 

A plataforma Zoom adicionada ao aplicativo da escola Estude Cades e as gravações de vídeos surgem 

neste momento para a comunidade escolar no intuito de permitir a interação entre escola – aluno - família, de 

forma ampla, com espaço para vídeoaulas, aulas on-line, reuniões, orientações individuais, realização de 

atividades e muito mais. 

A orientação para o acesso foi encaminhada pelo aplicativo da escola Estude Cades a cada família e 

ainda em WhatsApp destinado a esse fim. Diante de dúvidas a equipe de Coordenação Pedagógica permanece 

disponível para os devidos esclarecimentos. 

As aulas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I (inicialmente com todo o segmento, depois 

mantendo apenas com 1º e 2º anos) acontecerão com gravações disponíveis no provedor do YouTube 

I.EIntellectus, com envio diário de roteiros de aulas contendo link da gravação, juntamente com as orientações 

para a família e atividades propostas. Contarão também com encontros na plataforma Zoom para interação , com 

o intuito de manter o vínculo com os amigos de sala e com a professora. 

 Todas as aulas com orientações de acesso via aplicativo da escola, agenda online Estude Cades. As 

turmas de 3º, 4º e 5º anos iniciais do Ensino Fundamental, anos finais do Ensino Fundamental e todo o Ensino 

Médio seguirão com aulas on-line na plataforma ZOOM e contarão com material suplementar e orientações no 

aplicativo da escola ESTUDE CADES. 
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REGISTRO DE FREQUÊNCIA E DE ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO 

 

 Início das aulas no dia 15 de abril, quarta feira, por meio da plataforma Zoom e aulas gravadas 

com envio de link do YouTube I.EIntellectus como atividade autorizada e normalizada pelo Conselho de 

Educação do Estado do Piauí. Dessa forma, a participação dos estudantes devidamente acompanhada pela 

coordenação pedagógica e registrada a frequência em registro diário do professor como alternativa à aula 

presencial, e essas aulas em ambiente virtual integrarão um programa articulado como alternativa de dias letivos; 

  Com relação à carga horária, esta será diferenciada, por segmento, respeitando as 

particularidades. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil serão gravadas, propostas com 

acesso diário e disponíveis para acesso posterior. O estudante, além de assistir às aulas, deve com a ajuda da 

família ou responsável desenvolver as atividades propostas para a realização diária. 

Todas as atividades realizadas pelo professor e pelo estudante na Plataforma Zoom, sendo monitoradas 

pela escola, estarão registradas na agenda virtual – aplicativo da escola Ensine Cades a partir desta 

semana(15/04). As atividades orientadas para casa devem ter retorno à equipe pedagógica, de preferência, 

organizadas em pasta com envio quinzenal ao professor em forma de pasta, arquivo virtual, dos registros das 

atividades da forma que convier. Na Educação Infantil fotografias ou vídeos, para as atividades interativas nestas 

e demais séries são importantes para reafirmar o compromisso do estudante com a realização das atividades 

escolares. Diante da possibilidade, priorizar arquivo editado nas atividades para envio e devolução de atividades. 

Serão consideradas também outras alternativas construídas em acordo individualizado, considerando as 

particularidades necessárias, porém em diálogo pré-estabelecido com a coordenação e equipe pedagógica. 

 

 

 

ESTUDANTES COM DIFICULDADES DE ACESSO ÀS AULAS ONLINE 

 

Todas as atividades remotas estarão registradas no CADES, aplicativo da escola, bem como  sendo 

inseridos slides e/ou orientações de acompanhamento e realização das atividades para familiares ou responsáveis. 

Aos estudantes que, por qualquer razão ficarem impossibilitados de conseguir o acesso às vídeoaulas 

poderão realizá-las posteriormente, para as turmas a do partir do Maternal ao 2º Ano do Ensino Fundamental, 

acessando as aulas gravadas. Aos demais, caso seja de total impossibilidade de assistir e/ou acompanhar os 

horários de aulas e interação com o professor, os responsáveis deverão entrar em contato com a coordenação 

pedagógica, a fim de que juntos encontrem uma forma de não prejudicar o acompanhamento acadêmico dos 

estudantes. 
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EDUCACÃO INCLUSIVA 

A colaboração/cooperação põe em prática o papel do outro, dentro do contexto de crianças e ou 

adolescentes que por necessidades educacionais especiais possam ter dificuldade de acesso às aulas on-line, 

gravações, ou realização das atividades. Com a ajuda do adulto na família e orientações diferenciadas oferecidas 

pela escola para esse(s) aluno(s), considerando as suas particularidades, construiremos, juntos, condições para 

que essas atividades escolares sejam realizadas. O trabalho da coordenação pedagógica deve oportunizar e 

facilitar a ocorrência desses mecanismos, mediados ou não por professores. Aos estudantes com limitações esses 

processos de mediação são especialmente importantes e necessários, visto que se trata de meninos e meninas que 

necessitam de mais andaimes que o restante de seus colegas. O processo da escola neste contexto, desde o 

acompanhamento às aulas à realização das atividades, terá apoio diferenciado, pois exige uma clara intervenção e 

planejada orientação, inclusive com apoio psicológico e psicopedagógico, dependendo da necessidade, e devendo 

acontecer com diálogos uma vez na semana entre escola e família para melhor desenvolvimento das atividades e 

acompanhamento das aulas. 

O momento, sem dúvida revela ainda o surgimento de outras dificuldades. Serão realizadas adequações 

e flexibilidades para superar as restrições e ou compensar as possíveis limitações. Tais adequações apóiam-se em 

pressupostos necessários para atender às necessidades educacionais, objetivando uma relação harmônica entre as 

necessidades do educando e as respostas educacionais a serem proporcionadas. 

Ver plano de apoio elaborado aos estudantes com necessidades especiais. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA POR SEGMENTO 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

A reposição das aulas acontecerá prioritariamente presencial, dada a idade das crianças e necessidade 

dentro dos interesses desse segmento educacional. Entretanto, devido às circunstâncias faz-se necessário garantir 

a elas uma relação vincular positiva com a escola. Por esse motivo, é importante que sejam engajadas no 

processo por suas famílias. A proposta é que criemos condições para que a escola e a família possibilitem essa 

interação. 

Diariamente, haverá um encontro da professora da turma, de até 60 minutos, conforme a progressão dos 

níveis, com as crianças, via gravação, momento em que acontecerão atividades pedagógicas com as crianças, 

contemplando os campos de experiências destacados na BNCC e envio diário de orientações às famílias a fim de 

que desenvolvam com as crianças atividades que intensifiquem esses campos de experiências. 

Obs.: Como as aulas precisam ser repostas os livros didáticos devem ser retomados a partir de onde as 

aulas iniciaram em proposta diferenciada no plano emergencial. 

Para Maternal e Nível I serão trinta(30) minutos de gravação em um vídeo diário ,10 minutos de 

interação seguidos de roteiro diário aos familiares com orientadores acerca da realização das atividades. 

Para Nível II e Nível III serão dois vídeos duração máxima de 30 minutos, 10 minutos de interação, 

seguidos de roteiro diário aos familiares ou orientadores para realização das atividades. 



 

 “Bonum semen solus huma fecunda prosperat” 

IINNSSTTIITTUUTTOO   DDEE  EENN SSIINNOO  II NNTTEELLLLEE CCTTUUSS     22002200   

 
 

 HORÁRIO 

A orientação será de que as crianças assistam às aulas obedecendo aos seguintes horários para Educação 

Infantil (do maternal ao Nível III) de 7:40h às 11:00h. Tempo distribuído entre assistir à gravação e realização 

das atividades sugeridas no roteiro de estudo com direcionamentos às famílias ou orientadores, com intervalo 

para lanche e descanso de aproximadamente 30 minutos. É importante que construamos uma rotina para tornar 

mais fácil a readaptação ao convívio diário na escola após esse período de isolamento social.  

 

ENSINO INFANTIL 

MATERIAL DISPONIBILIZADO COMO ACESSAR 

Videoaulas: professores SAS Plataforma SAS 

Vídeoaulas: professores INTELLECTUS Plataforma CADES-INTELLECTUS 

Roteiros de estudo e atividades preparados pela 

equipe de professores INTELLECTUS 

Plataforma CADES-INTELLECTUS 

Aplicativo PLAYKIDS Plataforma SAS  

(E-mail e senha cadastrados na plataforma SAS) 

Demais recursos oferecidos pelo sistema SAS Plataforma SAS 

Videoconferências socioemocionais para toda a 

família (diariamente) 

Plataforma Eleva-LIV (LABORATÓRIO DE 

INTELIGÊNCIA DE VIDA) 

Encontros previamente programados pela psicóloga 

da escola e a turminha da escola, com realização na 

plataforma ZOOM. 

 

HORÁRIO DE AULAS DISPONÍVEIS – SISTEMA ARI DE SÁ  

 

   
 

Cronograma sujeito a ajustes, de acordo com avaliação da experiência durante a semana. 
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

Inicialmente os estudantes recebem aulas com gravações para todas as turmas do 1º ao 5º ano. Na 

semana seguinte após preparação para recebimento de aulas on-line, plataforma zoom, iniciarão a esta nova 

modalidade apenas os alunos do quarto e quinto anos. Na semana seguinte os alunos do 3º; e assim do 2º ao 5º 

ano, numa adaptação progressiva passarão a ter aulas interativas, on-line na plataforma zoom, após experiência 

da semana. Com isso, semanalmente, serão contemplados com aulas remotas, gravadas e ou on-line, todas as 

turmas do segmento e com todos os componentes curriculares. 

Em acompanhamento às aulas todos os dias os alunos receberão direcionamento para a realização de 

atividades off-line, que poderão ser devolvidas ao professor como parte da proposta avaliativa. 

 

Cronograma das atividades: 

 

PARA 1º E 2º ANOS: 

De 7:30h às 11:00h 

A distribuição do tempo deverá ser de 7:30h às 11:00h. Os estudantes receberão três aulas em gravações 

de 30 minutos, seguidas de 10 minutos de interação, seguidos de registro das orientação de estudos e de 

realização de atividades 

 

PARA 3º ANO: 

De 7:30h às 11:00h, com três(3) aulas on-line na plataforma ZOOM e orientações de estudos a serem 

realizados diariamente no aplicativo da escola Estude Cades. É importante que construamos uma rotina para 

tornar mais fácil a readaptação ao convívio diário na escola após esse período de isolamento social.  

 

PARA 4º E 5º ANOS: 

De 7:30h às 11:00h, com quatro (4) aulas on-line online na plataforma ZOOM e orientações de estudos 

a serem realizados diariamente no aplicativo da escola Estude Cades.  

1ª aula: 7:30h às 8:10h 

2ª aula: 8:10h às 9:00h 

RECREIO: 9:00 às 9:30h 

3ª aula: 9:30h às 10:10h 

4ª aula: 10:10 às 11:00h 
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HORÁRIO DE AULAS: INTELLECTUS AO VIVO 
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HORÁRIO DE AULAS DISPONIVEIS -  SAS 
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ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO): 

 

MATERIAL DISPONIBILIZADO COMO ACESSAR 

Videoaulas: professores SAS Plataforma SAS 

Vídeoaulas:professores INTELLECTUS para 1º e 2º 

anos 

Plataforma CADES-INTELLECTUS 

Roteiro de estudo e atividades preparados pela equipe 

de professores INTELLECTUS 

Plataforma CADES-INTELLECTUS 

Eureka – Exercícios Português + Matemática + 

Ciências (Apenas 4º e 5º Ano) 

Plataforma SAS 

Aplicativo PLAYKIDS Plataforma SAS (e-mail e senha cadastrados na 

plataforma SAS) 

Demais recursos oferecidos pelo sistema SAS Plataforma SAS 

Videoconferências socioemocionais para toda a 

família (diariamente) 

Plataforma Eleva-LIV (LABORATÓRIO DE 

INTELIGÊNCIA DE VIDA) 

e para os alunos ,em horários previamente enviados às 

famílias,encontros  quinzenalmente, pela psicóloga da 

escola na Plataforma ZOOM 

 

Cronograma sujeito a ajustes, de acordo com avaliação da experiência durante a semana. 

 

 

 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS  

Para 6º e 7º Ano, quatro (4) aulas on-line pelo zoom e três (3) horas semanais no contraturno 

distribuídas entre Educação Física, LIV- Laboratório Inteligência de Vida, com encontro quinzenal, SOPE- 

Serviço de Orientação Psicológica em Educação, e atividades como fórum e ou resolução de questões pelo 

ZOOM. 

 

 

HORÁRIO DE AULAS -  PLATAFORMA ZOOM INTELLECTUS AO VIVO 
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 HORÁRIO DE AULAS DISPONIVEIS -  SAS 
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ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO): 

 

MATERIAL DISPONIBILIZADO COMO ACESSAR 

No turno Manhã: aulas ao vivo 

professores SAS 

Plataforma SAS 

No turno Tarde: aulas ao vivo 

professores INTELLECTUS 

Plataforma ZOOM-INTELLECTUS 

Roteiros de estudos e exercícios 

preparados pela equipe de 

professores INTELLECTUS 

Plataforma CADES- aplicativo INTELLECTUS 

Exercícios digitais Plataforma SAS 

Demais recursos oferecidos pelo 

sistema SAS – Livros digitais e aulas 

Plataforma SAS 

Videoconferências socioemocionais 

para toda a família (diariamente) 

Plataforma Eleva-LIV (LABORATÓRIO DE INTELIGÊNCIA 

DE VIDA) Diariamente pra família e 

Quinzenalmente aos alunos na plataforma ZOOM 

 

Cronograma sujeito a ajustes, de acordo com avaliação da experiência durante a semana. 

 

ENSINO MÉDIO E PRÉ-ENEM 

 

De segunda a sexta-feira os estudantes receberão 06 (seis) aulas on-line na Plataforma ZOOM, 

professores da turma, e receberão orientações diárias de estudos via aplicativo da escola Estude Cades, como 

forma suplementar aos estudos. 

E no contraturno estão sendo sugeridas aulas e atividades on-line na plataforma SAS. 

 

HORÁRIO DE AULAS INTELLECTUS AO VIVO - PLATAFORMA ZOOM 
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 HORÁRIO DE AULAS DISPONIVEIS -  SAS 
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 ENSINO MÉDIO (1ª, 2ª E 3ª SÉRIES) E PRÉ-VESTIBULAR: 

 

MATERIAL DISPONIBILIZADO COMO ACESSAR 

No turno Tarde: 06 (seis)aulas ao vivo professores SAS Plataforma SAS 

No turno Manhã: aulas ao vivo professores 

INTELLECTUS 

Plataforma ZOOM-INTELLECTUS 

Roteiros de estudos e exercícios orientados e preparados 

pela equipe de professores INTELLECTUS 

Plataforma CADES-INTELLECTUS 

Tarefas online- exercícios digitais Plataforma SAS 

Demais recursos oferecidos pelo sistema SAS Plataforma SAS 

Videoconferências socioemocionais para toda a família 

durante uma (1) hora quinzenalmente 

Plataforma Eleva-LIV LABORATÓRIO DE 

INTELIGÊNCIA DE VIDA Para família -Laboratório 

Inteligência de vida na Plataforma ZOOM para os 

alunos. 

 

 Cronograma sujeito a ajustes, de acordo com avaliação da experiência durante a semana. 

 

 



 

 “Bonum semen solus huma fecunda prosperat” 

 

ACOMPANHAMENTO DOS CONTEÚDOS E DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 

Para a verificação da aprendizagem fica estabelecido que, durante o período de funcionamento de aulas 

na modalidade on-line e/ou gravação,  faremos o monitoramento das aprendizagens por meio da verificação do 

registro de frequência, participação nas atividades propostas para execução on-line e off-line. Para isso será 

elaborado um cronograma com forma provável de composição de notas diferenciadas. 

Destacamos, porém, que o processo avaliativo somente será finalizado quando os estudantes retornarem 

as suas atividades presenciais normalmente e mediante reformulação do calendário.  

O Instituto de Ensino Intellectus se pautará estritamente pelo que as instâncias reguladoras do sistema 

escolar e pelas propostas construídas por sua equipe pedagógica. 

 

 

Paz e Bem! 

 

 

 

 

 

 

 

Campo Maior ,08 de maio de 2020. 

 

 
 

Maria das Graças Brito Oliveira 

Diretora Administrativo – Pedagógica 

Aut. Portaria Nº 095/2017 

 


