INFORMES GERAIS
USO DA PLATAFORMA DIGITAL
MODERNA COMPARTILHA - 3º AO 5º ANO
Camaragibe, 29 de agosto de 2017.
O maior desafio das escolas atualmente é formar pessoas em um mundo de mudanças
aceleradas em que a grande demanda é o aprendizado permanente. O uso das ferramentas
tecnológicas agregadas ao conteúdo acadêmico sugere não apenas aulas mais dinâmicas e
inovadoras, mas uma aprendizagem mais eficaz e acima de tudo mais significativa.
A Escola Internacional de Aldeia, sempre atenta às novas mudanças educacionais, vem
implementando ao longo dos anos projetos inovadores, pensando sempre numa melhor
aprendizagem dos nossos alunos.
Este ano, inserimos em sala de aula o uso do livro digital do Projeto Moderna Compartilha,
que é parte integrante do material didático adotado nas turmas do 3º ao 5º ano, implantando nas
aulas o recurso midiático com os livros digitais.
Para que os nossos alunos também possam fazer uso de outros recursos do portal de
forma individualizada, em casa, realizando atividades complementares, como os jogos, leitura de
textos ou vídeos enviados pelo professor, a partir de links que ampliam o conhecimento de
determinados conteúdos e temas, será necessário que façam a sua inscrição no portal.
Cada aluno(a) recebeu de sua professora o passo a passo para a utilização do recurso.
Essas orientações encontram-se na Agenda Escolar, na contra-capa. Nas orientações consta,
inclusive, o contato da Coach Educacional do Projeto (Gardênia Viana) para esclarecimento de
dúvidas quanto ao acesso do portal.
Solicitamos aos senhores pais que façam a inscrição até o dia 01/09, uma vez que, a partir
desse dia, os professores poderão enviar atividades complementares, links de documentários,
vídeos, jogos interativos, tanto do conteúdo abordado em sala como também do tema estudado
para a EXPOEIA.
Com sua colaboração, estaremos ampliando as possibilidades de aprendizagem,
significativa de nossos alunos.
Karina Moneta
Coordenadora do Ensino Fundamental – 2º ao 5ºano.

