
São Paulo, 28 de abril de 2020. 

     Srs. Pais ou Responsável, 

     Lembramos que, em função da prorrogação do distanciamento social decretado pelo Governo do Estado 

de SP, tivemos que alterar o nosso calendário escolar anual, antecipando as férias de nossos alunos para o 

mês de abril (01/04 a 30/04). 

     A partir de 04/05 (segunda-feira), retomamos nossas aulas em modo online. Os alunos receberão 

posteriormente os procedimentos para acessar sua sala virtual. 

     O aluno deverá seguir normalmente seu horário semanal de aulas, pois as mesmas serão realizadas por 

seus respectivos professores. 

      Durante o período de aulas online, o professor fará uma chamada virtual para certificar-se de que seu 

aluno está acompanhando a matéria. Esta chamada será registrada instantaneamente no diário de classe do 

professor. Portanto, todos os alunos devem estar atentos ao horário inicial do curso (7h20min) e acompanhar 

as demais aulas na sua sequência. 

     É necessário e obrigatório que o aluno esteja com o material didático adotado durante as aulas, bem como 

o seu caderno para as anotações diárias. 

     Ao término da explicação do conteúdo dado, o professor realizará alguns exercícios com o intuito de 

respaldar o aluno e certificar-se de que o mesmo absorveu de forma significativa tal conteúdo. 

     Lições extras serão realizadas como de costume e a correção será feita normalmente pelo professor. 

     É de fundamental importância que haja a supervisão dos senhores neste processo. Qualquer dúvida que 

o aluno venha a ter na realização de sua tarefa, por favor, entrem em contato com o respectivo professor da 

disciplina. E, os alunos do 1º ao 4º anos do Ensino Fundamental I, com sua professora de sala de aula. 

     Para os alunos de Educação Infantil, conforme ajustado em reunião com os professores, as atividades 

serão realizadas através da didática lúdica, pois entendemos que elas trarão às crianças motivação para 

realizarem seu processo pedagógico enquanto estivermos com as aulas online. Lembramos, conforme citado 

anteriormente, que os professores seguirão o horário de aulas. Por enquanto as aulas de Educação Física 

estão suspensas e a professora de sala ocupará este período com mais atividades de outras disciplinas que 

se façam necessárias.   É importante relembrá-los de que qualquer dificuldade e/ou dúvida que a criança 

possa vir a ter durante a execução de suas atividades escolares, liguem imediatamente para a sua professora.  

      Quanto ao curso de Inglês dos alunos do 4º e 5º anos do período Integral do Ensino Fundamental I, a 

professora Mayla B. L. dos Santos será a responsável por desenvolver este trabalho no período da tarde. Por 

isso, atenção aos horários e dias da semana abaixo: 

4º ano: 4ª e 5ª feiras, das 13h20 às 14h10  

5º ano: 4ª e 5ª feiras, das 14h10 às 14h50 

                   6ª feiras, das 13h às 13h40. 

     Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.  

     Em breve, estaremos juntos novamente! 

Atenciosamente, 

A Direção. 


