Queridas famílias,
Esperamos que todos estejam bem neste cenário tão difícil pelo qual o mundo está
passando!
Na última semana, estivemos trabalhando para elaborar uma coletânea de atividades
que orientasse o estudo dos nossos alunos da melhor maneira possível. Todos juntos:
professores, coordenadores, supervisores e diretores planejamos uma série especial de leituras,
vídeos, exercícios para que os nossos alunos continuem estudando mesmo longe do espaço
físico da escola. Para acompanhar esses roteiros que serão publicados no nosso site, usaremos
o Plurall, uma plataforma virtual de aprendizagem, que nos permitirá acompanhar o
desempenho e a frequência dos nossos alunos. Nessa plataforma, disponibilizaremos
exercícios, vídeos, aulas online, textos variados que complementarão e organizarão a rotina
escolar dos nossos estudantes.
O objetivo de todo esse trabalho não é apenas disponibilizar conteúdo, mas sim criar
um ambiente digital em que todos tenham uma rotina organizada de estudo, com sequências
pedagógicas bem estruturadas, equilibradas, de modo que a aprendizagem seja efetiva. Além
disso, ainda queremos mais; queremos nos conectar com nossos alunos de maneira responsável,
acolhedora e consequente. Queremos transformar este momento de crise numa oportunidade
para avançarmos em nossa cultura digital, comunicação e, sobretudo, para desenvolver, cada
vez mais, a autonomia para aprender. Essas são competências essenciais para o cidadão do
século XXI.
Para os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio, o Sigma
desenvolverá, nesse período de contingência, um programa de atendimento, o ARSigma –
Atendimento Remoto. Nesse espaço, todos os dias, seguindo o horário de aulas apresentado
no site, disponibilizaremos roteiros de estudo com indicação de leitura, com sugestões de vídeos
e podcasts, com tarefas, com atividades diversas na Plataforma Plurall e com indicações para
os alunos que desejarem aprofundar o tópico abordado no roteiro.
Recomendamos, para isso, que, todas as manhãs, os nossos alunos acessem, em nosso
site (sigmadf.com.br), o menu “ÁREA RESTRITA”, depois cliquem em “CONTEÚDO EXCLUSIVO
PARA OS ALUNOS” e, por fim, escolham o primeiro ícone “ARSigma”. Lá, estarão os roteiros que
foram criados, exclusivamente, para eles. Caso alguém precise buscar o material nos armários
da escola, poderá fazê-lo. As portarias já estão orientadas a conduzir essa retirada.
Conforme divulgado no comunicado anterior, na semana de 23/03 a 27/03,
publicaremos conteúdo de revisão, com o objetivo de retomarmos a rotina diária de estudo. A
partir do dia 30/03, daremos continuidade aos conteúdos programáticos de cada série,
passando, assim, a partir dessa data, a ser obrigatórios o acesso e a participação de cada um dos
nossos estudantes.

Acreditamos, como disse Albert Camus, que, em meio ao mais rigoroso inverno,
aprenderemos que há um verão invencível dentro de nós. Confiamos nisso! O Sigma convida
nossos alunos e responsáveis a trilharem esse caminho conosco. Sejam muito bem-vindos!
Queremos reforçar nossa disposição de estarmos ainda mais próximo de vocês,
trabalhando para que esse tempo, apesar de delicado, seja um tempo de encontros e de
aprendizagens. Bons estudos!
Um grande abraço,
Equipe Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio

