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Orientações para realização das próximas atividades – Pós férias

A partir de 01 de junho de 2020, abriremos mais uma frente de trabalho para que nossos alunos
possam, de forma segura e moderada, manter a construção de uma rotina de estudos sólida,
adaptada a nova rotina em que vivemos.

Nos preocupamos quanto a estarmos acolhendo os nossos alunos e famílias e a ampliação de
ferramentas de trabalho para melhor aprendizagem. Por isso, seguiremos cumprindo a nossa
grade de horários em novo formato.  Os alunos terão aula ao vivo pela plataforma  GOOGLE
MEET. As aulas disponíveis em formato digital serão ministradas pelos próprios professores dos
seus filhos, no qual eles irão realizar as atividades e tirar dúvidas.
 
As aulas ao vivo  são importantes  espaços de interação,  por  isso,  a  participação de todos é
fundamental. As videoaulas também irão compor atividades domiciliares.
Para as turmas de Berçário, Maternal I e II continuaremos no formato das videoaulas e com as
salas de bate papo para interação e vínculo com a turma.

Seguimos  com  toda  a  nossa  equipe  trabalhando  de  maneira  incansável.  São  professores,
coordenadores,  direção,  equipe financeira  para  que tudo seja  realizado com muito  carinho e
responsabilidade para atender a todos os nossos alunos e famílias.

Para que as professoras possam montar as salas de aula online através do  GOOGLE MEET,
solicitamos  que  os  pais/responsáveis  façam um e-mail  (precisa  ser  gmail)    para  o  aluno.
Exemplo: Ricardo1A@gmail.com (nome do aluno, série). Esse e-mail (PRÉ I ao 5° ano) deverá
ser enviado até o dia 22/05 para: 
PRÉ I e PRÉ II – coordenacaoinfantilcps@reducar.com.br
1° ao 3° anos – secretariacps@reducar.com.br
4° e 5° anos – coordenacaofundcps@reducar.com.br

Educação Infantil e Ensino Fundamental - Nos dias 10 e 12 de junho, faremos a nossa Reunião
Bimestral através do GOOGLE MEET. Os professores enviarão os horários de cada um.

Qualquer dúvida, estamos à disposição, via Aplicativo e  e-mails.

Contamos com a sua colaboração e compreensão.

SOMOS TODOS MISERICÓRDIA

A DIREÇÃO.
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