


Equipe Pedagógica 
Matriz Educação
Em frente!

https://www.youtube.com/
watch?v=CCxkDcYDZwA

Venha ser um aluno Matriz!

Unindo o que há de melhor no ensino presencial com as técnicas mais eficazes 
do ensino on-line, o Matriz Educação foi fundado dentro de um novo conceito de 
ensino, trabalhando de forma muito mais dinâmica, moderna, arrojada e eficaz, 
contando ainda com uma equipe de professores que são referência em suas áreas. 
O Matriz Educação acredita em uma proposta pedagógica baseada em valores 
aliada à alta performance, para que os alunos conquistem resultados expressivos 
em sua caminhada acadêmica.

Nossas unidades, que antes eram palco de encontro de alunos, professores e 
diversos profissionais, de repente ficaram desertas. As salas de aula ficaram vazias 
e os portões das escolas foram fechados. Acreditamos, porém, que não nos cabe 
apenas viver a história, temos a obrigação de transformá-la. É por isso que nos 
reinventamos, porque é nosso dever levar educação aos nossos alunos, onde quer 
que eles estejam. 

Trabalhamos muito para fazer nossa estrutura chegar a todos. Utilizamos nossa 
experiência para criar maneiras de nos conectar. Revisitamos a didática, reunimos 
o corpo docente e buscamos tecnologia e inovação para podermos estar perto de 
cada estudante. O reconhecimento que temos recebido nos dá a certeza de que 
estamos no caminho certo. 

Quando tudo isso passar, não voltaremos ao que éramos. Estaremos diferentes, 
melhores, munidos de ferramentas inovadoras para multiplicar o conhecimento. 
Teremos a vivência de quem superou as adversidades mantendo a conexão essencial 
para a educação. Estaremos lado a lado novamente, mas com a convicção de que 
em momento algum ficamos sozinhos.

PREPARANDO A CONSTRUÇÃO DE NOVOS FUTUROS 



Estamos preparando
uma série de novidades
para 2021....

Sabemos que esse início de ano está bastante movimentado para todos nós 
que desejamos construir o melhor ensino para os nossos alunos da rede Matriz 
Educação. E, por isso, acompanhar todas as novidades e projetos que o Matriz vem 
desenvolvendo torna-se um grande desafi o.

Para facilitar a rotina de todos, decidimos enviar um resumo das FERRAMENTAS 
que serão implantadas em nossa escola, visando dar continuidade a nossa 
proposta de excelência pedagógica e melhorar, de fato, a experiência dos 
nossos alunos no ambiente remoto.

Este app chegará como uma plataforma de gestão 
no qual será possível acessar toda a rotina escolar 
dos alunos, destacando-se a questão da melhoria 
na comunicação: Responsável – Escola – Alunos e 
Comunidade Escolar. Também vai facilitar o acesso 
aos dados fi nanceiros e aos requerimentos para a 
secretaria, visualizar notas, notícias da escola, fotos, 
agenda, entre muitos outros tópicos. Com o app, fi cará 
muito mais fácil a comunicação interna e externa da 
nossa Instituição.

Devido às grandes mudanças e desafi os que a 
pandemia trouxe no último ano, em 2021 estamos 
fazendo o máximo para proporcionar a melhor 
estrutura de modo que as aulas transcorram da 
melhor maneira possível. Dessa forma, a partir da 
nossa unidade Bangu, transmitiremos as aulas ao 
vivo para todas as unidades da rede.

Ensino
Híbrido



Pensando em todas as dificuldades pedagógicas de 
2020, elaboramos um programa extenso de Excelência 
Acadêmica, voltado para uma revisitação de conteúdos 
do ano anterior e de um efetivo acompanhamento 
pedagógico dos conteúdos ministrados em 2021.

Investimos em um sistema de gestão de aprendizagem do 
Google for Education para facilitar o envio dos links do 
Classroom e das avaliações do Google Forms, trazendo 
uma melhor experiência, principalmente no que concerne 
às avaliações, para os nossos alunos.

Sistema de 
Gestão da

Aprendizagem

Programa de
Excelência
Pedagógica

Matriz Educação 

Ao longo da semana, os alunos terão acesso a aulas de revisão (AR) e aulas de 
acompanhamento de conteúdo (ACC). Como acontecerá isso?

O turno da tarde será dividido em duas partes: 

1. um horário destinado às revisões – em que serão comentados assuntos essenciais e 
conceituais, relacionados ao ano de 2020, cobrindo as possíveis lacunas do ano anterior, 
com a interação por chat.

2. um horário destinado ao reforço de conteúdos de 2021 – em que serão abordados 
conteúdos deste ano, como forma de reforço e seguindo o mesmo conteúdo que o nosso 
corpo docente ministrará em nossas respectivas unidades. 

Com esse programa de excelência, focado em aulas complementares, pretendemos 
estabelecer uma mudança no cenário educacional e estabelecer os alicerces básicos, 
para que nossos alunos, consigam continuar a alcançar os seus objetivos.  



A Jovens Gênios oferece aos nossos alunos de EFII 
a oportunidade de um aprendizado por meio da 
gamificação e da inteligência artificial. Dessa forma, 
nossos alunos poderão participar de vários eventos, 
como a Olímpiada Jovens Gênios.

       O Pro Matriz é uma plataforma digital que fornece 
as seguintes funções: 

- Aulas do Programa de Excelência pedagógica Matriz; 
- Material didático digitalizado;
- Aulas gravadas de revisão;
- Aulas de exercícios comentados por disciplina;
- Projetos especiais: como Projeto UERJ e Projeto História 
Antiga e Medieval;
- Roteiros de exercícios quinzenais, produzidos pelo nosso 
corpo docente.
- Planejamento Domiciliar (PLD) – Principal ferramenta de 
acompanhamento das aulas dos nossos alunos, no qual 
encontramos toda a sequência semanal e planejamento 
das aulas ao vivo remotas.

Para 2021, o Matriz está expandindo para mais um segmento - as séries iniciais do 
Fundamental, ou Fundamental I - na nova unidade de São João de Meriti. Investimos 
em um novo polo de aulas ao vivo, dentro do modelo híbrido, para melhor atender 
nossos novos alunos das séries iniciais do fundamental.

Fundamental I

ProMatriz

Conheça um pouco do nosso 

aplicativo ProMatriz ou acesse

https://www.youtube.com/watch?v=wR1PawtHUs0



Investimos em uma nova plataforma, que permitirá uma análise mais precisa 
em relação ao aproveitamento pedagógico dos nossos alunos.

Isso nos permitirá:
. um melhor acompanhamento do processo avaliativo; 

. uma diversifi cação das avaliações; 
. uma assertividade maior na elaboração de questões.

AVALIAÇÕES NÃO PRESENCIAIS



Para garantir a segurança, elaboramos um extensivo plano de ação, no qual se 
destacam algumas diretrizes básicas:

• Através de campanhas de conscientização, serão oferecidas orientações permanentes 
sobre os cuidados a serem tomados, de acordo com o disposto pelas autoridades 
sanitárias. 

• Cada unidade realizará uma higienização diária do prédio e de suas instalações, com 
particular atenção para banheiros, maçanetas, mobiliário de uso comum e espaço da 
cantina.  

• Será mantida a interdição dos bebedouros. Portanto, recomenda-se que cada aluno traga 
sua própria garrafa a fim de evitar contaminações e propagações de vírus indevidas.

• O uso de máscaras será obrigatório para todos, devendo cada um trazer sua máscara de 
casa (sujeito à alteração dos protocolos do governo). 

• Cada unidade contará com termômetros digitais para controle, na entrada da unidade, 
da temperatura corporal de todos. 

• Será proibida a circulação, no interior da unidade, de pessoas que não sejam alunos, 
professores e funcionários essenciais.

AÇÕES EFETIVAS PARA A GARANTIA
DA SEGURANÇA SANITÁRIA.



 REGRAS DE OURO PARA A PARTICIPAÇÃO
DO ALUNO NO PRESENCIAL

REGRA 1:
Utlização obrigatória da máscara.

REGRA 2:
Obediência a todas as regras sanitárias determinadas
pela escola, sem exceção.

REGRA 3:
Utilização dos protocolos vigentes de higienização das mãos.

REGRA 4:
Atenção e obediência às marcações estabelecidas por toda a 
escola.

REGRA 5:
Redução ao máximo dos materiais de utilização diária em sala 
de aula. Desde já, qualquer tipo de empréstimo de materiais está 
proibido no ambiente de sala de aula.

REGRA 6:
Os espaços de convivência dos alunos foram reduzidos, portanto 
está proibida a presença de alunos após o término das aulas no 
presencial.

ATENÇÃO:
O não cumprimento das regras estabelecidas poderá acarretar na 
suspensão do aluno das atividades do presencial.

Formulamos um sistema de rodízio na escola inteira visando 
à adequação de todos os espaços a todas as resoluções 
governamentais.



Quer saber mais sobre 
o Matriz Educação?
Aponte o QR Code ou acesse o nosso 
site pelo link abaixo:

Aponte o QR Code ou acesse o nosso 
site pelo link abaixo:

https://matrizeducacao.com.br/wp-content/
uploads/2020/05/Folder_Matriz.pdf

https://forms.gle/YDocmWBE7gVVQrbi6

Deixe aqui os seus dados
e entraremos em contato!


