
Orientações para 
Pais da EdN

A transição para o aprendizado a distância é um desafio para as famílias. 
Os pais precisam pensar de maneira diferente sobre como apoiar seus 
filhos; como criar estruturas e rotinas que permitam que os filhos tenham 
sucesso nos estudos; como monitorar e apoiar o aprendizado. Alguns alunos 
prosperam com o aprendizado a distância, enquanto outros precisam de 
mais apoio. As orientações oferecidas abaixo visam a apoiar os pais em 
ações para ajudar os filhos a ter sucesso em um ambiente de aprendizado 
a distância.

Estabeleçam Rotina e Expectativas

Os pais precisam estabelecer rotinas e expectativas considerando o Plano 
de Ensino a Distância implantado pela EdN, assim como na Escola, os 
alunos estão acostumados a rotinas para deveres, aulas e almoço. A Escola 
das Nações incentiva os pais a definir horários regulares para o estudo dos 
filhos. Sugerimos que iniciem às 7h45 da manhã, para os Grades 6 a 12, e às 
8h, do Maternal ao Grade 5, como se estivessem no campus.

Mantenham rotina normal de hora de dormir para crianças pequenas e 
esperem o mesmo dos alunos dos Grades 6 a 12 (Não deixem seus filhos 
ficarem acordados até tarde ou dormirem até mais tarde). Nós encorajamos 
fortemente as famílias a definir essas rotinas desde a implementação do 
aprendizado a distância.

Definam o Espaço Físico para Estudo

Pode ser que seu filho tenha um local fixo para fazer os deveres de casa 
em circunstâncias normais, mas esse espaço pode ou não ser adequado 
para um longo período de tempo, como é o caso do Plano de Aprendizado a 
Distância. Oferecer um espaço de trabalho adequado o ajuda a se manter 
organizado e reforça que ele está no “modo escola”. Garantir que esse 
espaço seja um ambiente silencioso ajudará o filho a se concentrar; música, 
televisão e outras crianças podem causar distrações. Deve ser um local 
silencioso e que tenha um forte sinal de internet sem fio (Wi-Fi), se possível. 
Acima de tudo, deve ser um espaço em que os pais estejam presentes e 
monitorem o aprendizado, quando possível.

Um desafio para famílias com vários filhos é gerenciar todas as necessidades 
deles, especialmente quando têm idade diferente e necessidades diferentes. 
Pode haver momentos em que os irmãos precisem trabalhar em salas 
diferentes para evitar distração. Os pais podem até experimentar fones de 
ouvido com cancelamento de ruído para minimizar distrações.



Monitorem as Comunicações dos Professores

Os professores se comunicarão com os pais por e-mail, quando e conforme 
necessário. A frequência e os detalhes desses comunicados serão 
determinados por idade, maturidade e grau de independência de seus 
filhos. A Escola das Nações recomenda que os pais entrem em contato com 
os professores, se necessário, durante o horário escolar. Lembrem-se de que 
os professores se comunicarão com dezenas de outras famílias; portanto, 
façam comunicações sucintas e limite-as ao essencial.

Comecem e Terminem o Dia com um Check-In

Os pais são incentivados a começar e terminar cada dia com um simples 
check-in. De manhã, perguntem ao filho:

• O que você está aprendendo hoje?
• Como você vai gastar seu tempo?
• De que materiais você precisa?
• De que ajuda você precisa?

Essa breve conversa é importante. Ela permite que os estudantes processem 
as instruções que receberam dos professores. Isso ajuda na organização e 
definição de prioridades. Os alunos mais velhos podem não querer fazer 
esses check-ins com os pais, o que é normal, mas deveriam. Os pais podem 
considerar a criação de uma lista visual de verificação de tarefas que inclua 
checkboxes e devem estabelecer esses check-ins como partes essenciais de 
cada dia. Nem todos os alunos prosperam em um ambiente de aprendizado 
a distância; alguns têm dificuldade com independência ou falta de estrutura. 
Essas rotinas de check-in precisam ser estabelecidas com antecedência.

Assumam um Papel Ativo em Ajudar seus Filhos a Processar 
o Próprio Aprendizado 

No decorrer de um dia escolar normal na Escola das Nações, seu filho se 
envolve com outros alunos ou professores, dezenas, se não centenas, de 
vezes. Essas interações sociais podem ser: recorrer a um colega para trocar 
ideia; participar de discussões em pequenos ou grandes grupos; fazer 
perguntas diante de dúvidas; colaborar em projetos de grupo etc. Fazer 
perguntas ao seu filho sobre o trabalho escolar é uma ótima maneira 
de processar, ampliar e consolidar o aprendizado. Estudos mostram que 
os alunos aprendem mais quando falam sobre ou explicam o que estão 
aprendendo. Deixá-los explicar o conteúdo é uma ótima oportunidade para 
ganharem confiança no que aprenderam. Seguem exemplos de perguntas 
que os Senhores podem fazer ao filho.

• O que de interessante você aprendeu hoje em [Matemática, Inglês..]?
• Você pode me mostrar como resolveu sua atividade mais desafiadora 

hoje?
• Em o que você precisa de ajuda hoje?
• O que você sabe hoje que não sabia ontem?
• Como você colaborou on-line hoje?

No entanto, é importante que seu filho complete o próprio trabalho sozinho; 
não conclua as tarefas para ele, mesmo que esteja com dificuldades. Isso 
faz parte do processo de aprendizado.



Incentivem Atividades e Exercícios Físicos

Na escola, seu filho tem intervalos entre as aulas, e é por isso que lembrá-
lo de fazer intervalos entre as tarefas é uma ótima ideia. Certifiquem-se de 
que se lembre de se movimentar e se exercitar regularmente. Isso é de vital 
importância para a saúde e o bem-estar, além de ajudar no aprendizado. A 
equipe de Educação Física da Escola das Nações recomenda atividades ou 
exercícios, mas é importante que os pais adaptem e incentivem o exercício 
para o filho. Os intervalos são momentos perfeitos para estar fisicamente 
ativo. Incentivem seu filho a se levantar e se espreguiçar, dar um passeio ou 
jogar bola por 15 minutos. Isso faz maravilhas para manter o foco acadêmico. 
Vocês podem até pensar em planejar um tempo extra ao ar livre à noite.

Mantenham-se Conscientes do Estresse e das Preocupações 
de seu Filho 

É inevitável que os pais ajudem o filho a lidar com preocupação, ansiedade 
e a gama de emoções que possa estar enfrentando. Embora seja difícil, 
façam o possível para não transferir seu estresse ou sua preocupação. Ele 
ficará triste ou confuso, quer admitam ou não, e precisa da rotina o mais 
normal possível.

Mantenham a Vida Social de seu Filho Ativa, mas Coloquem 
Regras e Limites nas Interações em Redes Sociais

A empolgação inicial do encerramento das aulas presenciais desaparece 
rapidamente quando os alunos começam a sentir falta de amigos, colegas 
de classe e professores. A interação é uma parte importante do bem-estar 
de seu filho e, durante o aprendizado a distância, ele experimentará menos 
interação do que o normal. Lembrem-no de se comunicar com colegas de 
sala e amigos da Escola. Mesmo que estejam tentando equilibrar o tempo 
de tela com as interações sociais e escolares, entrar em contato por telefone, 
vídeo ou e-mail é uma maneira de os alunos permanecerem socialmente 
conectados com amigos e colegas de classe.

Lembrem-se de monitorar o uso das mídias sociais de seus filhos, 
especialmente durante o fechamento prolongado do campus escolar. 
Lembrem-nos de serem educados, respeitosos e adequados em suas 
comunicações e de representar os valores de sua família nas interações. Às 
vezes, as palavras e o tom de escrita de um aluno podem ofender ou causar 
danos a outras pessoas.

Monitorem quanto Tempo seu Filho está Passando On-line 

A Escola das Nações não quer seus alunos na frente de telas de computador 
por 7 ou 8 horas por dia. Pedimos aos pais que se lembrem de que a maioria 
dos professores não é especialista em Aprendizado a Distância e que isso 
requer algumas tentativas e erros antes de encontrarmos o equilíbrio 
entre as experiências de aprendizado on-line e off-line. Os coordenadores e 
professores farão contato periodicamente com os pais a fim de avaliar o que 
estão vendo em casa e o que precisamos ajustar. Agradecemos a paciência 
e a parceria!


