COLÉGIO JEAN
PIAGET
“Aqui se aprende a
pensar,
a ser e a viver!”

Comunicado 048 em 24 de abril de 2020
Educação Infantil e Fundamental I

Pais/Responsáveis,
Em razão das datas governamentais sobre o retorno das aulas presenciais,
realizamos novas ações pedagógicas. Estas datas foram se sobrepondo. Estamos buscando
formas de aperfeiçoar este trabalho tão novo e desafiador para todos. No último
decreto da prefeitura(D E C R E T O N 11.625, DE 21 DE ABRIL DE 2020),o isolamento
social se mantém até 06/05, mas cremos que a escola precisará de mais tempo.
Diante dessa perspectiva estamos nos programando para mais dois meses de
Educação Não Presencial. Fizemos reuniões para avaliação e reestruturação de alguns
pontos a saber:
a) Educação Infantil ( Maternal ao Jardim III) :
Além do trabalho já realizado, estaremos utilizando o aplicativo Zoom Cloud
Meetings com aulas on-line que serão gravadas, não na totalidade do horário escolar,
para posterior utilização. Muitos pais já estão voltando a trabalhar e não podem dar
assistência às crianças
Os horários serão os mesmos das aulas presenciais manhã e tarde, havendo
flexibilização para o início das mesmas.
Importante: Ao retornarmos estaremos concentrando nossos trabalhos em pilares
fundamentais ao desenvolvimento das crianças:Português/Matemática/Psicomotricidade
e, de acordo com as necessidades, aulas extras para as crianças maiores.
b) 1° ao 5° ano:
Estaremos estendendo as aulas diárias no aplicativo Zoom Cloud Meetings
on-line e as aulas serão gravadas, não na totalidade de carga horária diária.
Após duas semanas de trabalho, estaremos nos reunindo para avaliação dos mesmos.
Importante: Ao retornarmos faremos avaliação diagnóstica para sabermos dos
conteúdos fundamentais para o currículo de cada série. E, muito provavelmente,
estaremos fazendo um trabalho de aulas extras onde houver necessidade.
c)Avaliação:
Este ano, excepcionalmente, as avaliações serão Trimestrais. Estaremos, semana
que vem, enviando novas instruções.
Estaremos estendendo o suporte da Orientação Educacional aos pais/responsáveis
e alunos da Educação Infantil e Fundamental I. O setor está em funcionamento pelo
Whatsapp e diariamente, pela manhã e tarde no Colégio, com todos os critérios de
prevenção. Se desejarem, é só marcar.

Um abraço,
Sandra Jane Pinto

