
Orientações – Março de 2021
→ Compartilhamos o horário escolar do 1º semestre letivo, válido para a modalidade presencial

e/ou on-line.

→ O ano de 2021 será marcado pelo resgate, sistematização e aprofundamento de conteúdos,

nos diferentes componentes curriculares, em prol da garantia dos direitos de aprendizagem

previstos nos documentos legais. O diferencial do João XXIII revela-se na crença da construção

do conhecimento e nas metodologias diferenciadas que encorajam o desenvolvimento de

competências e habilidades para a compreensão e expressão diante da vida.

O ano começou, não do jeito que projetamos, mas da forma que foi possível.

Conforta, acalma e impulsiona a esperançar o que conseguimos em tão pouco tempo. Fomos capazes de

nos reorganizarmos para uma experiência somente on-line, iniciando 2021 com a certeza de que não

poderemos tudo, mas que é sim possível aprender, manter vínculos, criar laços, nos conectarmos de fato.

Seguiremos o nosso processo de adaptação. Muito do que estávamos a aprender para o projeto híbrido também

nos fortalecerá para a composição de novas estratégias e percursos de ensino e aprendizagem. Seguiremos

conectados com Estudantes e Famílias, trocando, escutando e compreendendo como temos conseguido ajudar

e acessar cada estudante em prol do seu desenvolvimento.



HORÁRIO ESCOLAR

Horário SEGUNDA QUARTA QUINTA SEXTA

Horário que será utilizado nas modalidades on-line e/ou presencial com transmissões simultâneas.

8h15min- 9h

Sociologia L. Portuguesa Física Química

9h às 9h45min

Geografia L. Portuguesa Filosofia
L. Espanhola

Projeto de vida

9h45min às 10h30min

História Matemática Ed. Física Matemática

10h30min às 11h INTERVALO

11h às 11h45min

L. Espanhola Matemática Redação
Arte/Arte 

Cênica

11h45min às 12h30min

L. Inglesa Biologia Literatura Física

O horário previsto para as aulas contemplará momentos também de estudo individual e metodologias

que consideram a singularidade do desenvolvimento dos jovens e um cuidado em oportunizar

experiências diversificadas de aprendizagem.

TERÇA-FEIRA
* Sempre on-line.

8h15min- 9h
Ed. Física

Aulão

9h- 9h45min Tutoria

9h45min-10h30min Química - Aulão

11h – 11h45min

Geografia 
História

Aulão

12h-12h45min

L. Inglesa
Biologia

Aulão

Na última terça-feira do mês não 

teremos tutoria.



HORÁRIO ESCOLAR AULAS 

QUINZENAIS

→ Será fundamental a presença diária nas aulas, desde o início do período, bem como uma postura autônoma que

revele a construção de um projeto pessoal de estudo. É importante organizar uma rotina de estudos diária, que

favoreça o protagonismo do/a estudante diante do seu processo de aprendizagem.

História Geografia

Março 2 – 16 - 30
9 - 23

Abril 13 - 27
6 - 20

Maio 11 - 25
04 - 18

Junho 08 - 22
1- 15- 29

Julho 06
13

L. Inglesa Biologia

Março

9 - 23 2 – 16 - 30

Abril 6 - 20
13 - 27

Maio 4 - 18
11 - 25

Junho 01 – 15 - 29
8 – 22

Julho 13
6



Núcleo da Juventude
→ Reuniões com Famílias no mês de março. Agende-se!

→ Teremos aula nos sábados 06 e 13 de março. O horário será divulgado no João 24 horas, dia 04

de março.

→ As listas de materiais serão exploradas pelos/as professores/as, em seus componentes

curriculares, auxiliando nas dúvidas e na organização dos materiais.

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 1ª série 2ª série 3ª série

04 de março 09 de março 11 de março 10 de março 13 de março 13 de março 06 de março

Quinta-feira Terça-feira Quinta-feira Quarta-feira Sábado Sábado Sábado

18h30min às 

20h30min

18h30min às 

20h30min

18h30min às 

20h30min

18h30min às 

20h30min

9h às 10h30min 11h às 

12h30min

11h às 

12h30min

Para falar com a Equipe Técnica: Orientação e Coordenação – Secretaria de Ensino

secretariaescolar@joaoxxiii.com ou (51) 998590391

Para agendar um horário com o Tutor/a – Secretaria do Núcleo

secretarianucleodajuventude@joaoxxiii.com ou Turno da manhã - 32355010

mailto:secretariaescolar@joaoxxiii.com
mailto:secretarianucleodajuventude@joaoxxiii.com

