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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS PARA EAD

EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANTÃO DE ENTREGA DE MATERIAL
A rotina da Educação Infantil é diferente. A Apostila é um material que fica frequentemente no colégio. Contudo, como não
é possível prever quando nossas atividades presenciais serão normalizadas, buscando garantir a continuidade de um trabalho de
excelência, realizaremos um plantão especial para a entrega de apostilas, para que os alunos possam dar sequência à rotina
pedagógica.
Nesta sexta-feira, dia 27, estaremos de plantão no colégio no horário de 9h às 12h30, para entregar as apostilas
que deverão ser usadas ao longo desse periodo de estudos a distância.
É importante ressaltar que as professoras estão disponibilizando as atividades, planejamentos e tarefas no site do
Colégio, portanto, estar com a apostila em casa NÃO SIGNIFICA fazer atividades desordenadamente. É extremamente importante
que os pais acessem frequentemente o sistema para seguir as orientações de cada professor pois, independente da distância,
nossos professores continuam trabalhando para proporcionar as melhores estratégias de estudo para nossos alunos, em todas as
fases.
Atentem-se para as orientações que devem ser realizadas em cada dia. Vocês perceberão que as crianças seguirão essa
rotina de forma tranquila pois será um momento especial para elas em cada dia.
Mais uma vez pedimos: calma e tranquilidade! Nesse momento queremos oferecer o melhor a nossos alunos e suas
famílias sem descuidar dos cuidados necessários para nos prevenirmos diante dessa pandemia.
Acreditamos que esse período novo traz desafios mas, com disposição, nos trará muita aprendizagem também, além do
desenvolvimento de inúmeras habilidades para a rotina diária de estudos e também para o relacionamento humano, como empatia,
solidariedade, olhar coletivo, pensamento pela coletividade etc.
Juntos venceremos esse momento e sairemos mais amadurecidos, para um mundo melhor!
Atenciosamente,
A coordenação
OBS.: ressaltamos que esse plantão não é para tirar dúvidas sobre questões pedagógicas ou longas conversas. Estamos
todos buscando garantir o cumprimento às ordens das autoridades competentes com relação à prevenção, o que significa manter
distanciamento e evitar contato social. Deve ser uma ação rápida, seguindo todas as regras de segurança e saúde. Agradecemos
imensamente pelo compreensão nesse momento.

