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Campinas, 08 de junho de 2020

Prezados pais e responsáveis,

Queremos tranquilizá-los em relação à continuidade das aulas após o período de férias. No dia
01 de junho retomamos as atividades em um novo ambiente virtual, específico para o ensino
online através da plataforma GOOGLE MEET, para possibilitar interatividade entre professores e
alunos, em tempo real. 

Esta opção estará disponível para os alunos do PRÉ I ao 5° ano. Além da interação online serão
disponibilizadas atividades integradas,  priorizando a ludicidade, por meio de videoaulas,  que
visam manter o desenvolvimento das crianças e o vínculo com o colégio durante o período de
quarentena.

 Sabemos que este modelo de ensino será desafiador para as famílias, da mesma forma será
para o colégio e para os nossos professores. Mais do que nunca, precisaremos de união entre
família e colégio para que possamos vencer esse desafio. O nosso compromisso é o de prestar
apoio incondicional, por meio dos nossos professores, equipe pedagógica e administrativa, que
já estão trabalhando sem medir esforços para o sucesso dessa nova modalidade de ensino.
Como sempre, estamos abertos a sugestões por meio dos nossos canais de contato, com o
intuito de acolher os anseios das famílias. 

O lado bom dessa situação de isolamento é que está proporcionando, à maioria das famílias,
uma intensa proximidade com suas crianças. Com essa maior convivência, abre-se a chance de
novas  experiências,  maior  colaboração  e  muitos  aprendizados.  Se  este  momento  for  bem
aproveitado,  tanto  família  quanto  colégio  colherão  bons  frutos  dessa  experiência  no  futuro.
Lembrem-se,  estamos  todos  esperando  ansiosos,  assim  como  vocês,  pelo  retorno  à
normalidade. Mantemos agora, mais do que nunca, o nosso compromisso em contribuir para a
construção de um mundo melhor por meio da educação de qualidade. 

Avisos importantes

1- As  atividades  impressas  que  foram  enviadas  para  a  casa  no  dia  02  de  junho  (Ens.
Fundamental e Ed. Infantil) deverão retornar à escola nos dias 01 e 02 de julho para serem
avaliadas. No mesmo dia iremos disponibilizar novas atividades.

2- Fiquem  atentos  no  site  do  colégio,  pois  os  professores  disponibilizam  atividades  e
comunicados diariamente.

3- As  pastas  que  estão  sendo  gravadas  as  aulas  online  ficarão  disponíveis  durante  uma
semana  no  site  e  todas  as  segundas-feiras  serão  deletadas devido  ao  limite  do
armazenamento (cada aula possui 1 GB) do drive.

4- Quem ainda não retirou os materiais dos alunos na data estipulada, o colégio está aberto
das 8h às 15h.

5- No dia da Reunião de Pais, não haverá aula online e sim videoaulas no site do colégio.

“SOMOS TODOS MISERICÓRDIA”

Equipe Gestora


