Comunicado aos Pais
Início das Aulas 2021
Querida família,
Estamos felizes pela oportunidade de começar mais um ano de trabalho junto a vocês
e esperamos ansiosos pelo retorno das aulas presenciais; no entanto, neste momento
manteremos nossas atividades de forma on-line, garantindo um serviço educacional de
qualidade.
Continuaremos fazendo uso de ferramentas que nos auxiliarão no ensino e, nesse
sentido, os alunos terão as explicações dos conteúdos disponibilizadas em vídeo, buscando
favorecer a rotina familiar atual e farão os exercícios propostos para cada um dos
conteúdos. Além disso, de acordo com a estrutura possível para cada faixa etária, deverão
participar dos encontros on-line, onde farão atividades específicas junto aos colegas e
professores (ao vivo). Acreditamos que esses momentos fazem toda diferença no
aprendizado, pois é na interação que ele acontece.
Além das atividades escolares, disponibilizaremos um Roteiro Semanal de Atividades
Extras para que, todos os dias, as crianças tenham acesso a diversos tipos de atividades que
contribuirão para o seu desenvolvimento.
Durante o formato on-line, manteremos o vínculo entre professores e alunos, a rotina
de estudo das crianças e seu desenvolvimento, mas sempre trabalhando de maneira lúdica as
habilidades possíveis e contemplando os limites da criança.
Todo o processo será realizado de maneira gradativa e cuidadosa, em contato direto
com as famílias por meio de reuniões/videoconferências, e-mails e telefone sempre que
necessário e buscando auxiliá-los em suas dúvidas para sucesso da nossa parceria.
Para que a criança participe de todas as atividades on-line, é necessário que siga as
orientações abaixo:
1. As aulas/encontros serão realizadas através do Google Meet. Para isso, é
necessário que a criança acesse o Meet com um e-mail Google (GMAIL).
2. Para a identificação correta do aluno, pedimos que o GMAIL utilizado seja o nome
e sobrenome da criança (ou o mais próximo possível disso).
Obs.: Caso a criança não possua e-mail, os responsáveis deverão criar uma conta, no site do
Google (https://accounts.google.com/signup). Exemplo:
Aluno: Maria Gonçalves Loup
E-mail: mariagloup@gmail.com
3. Com o e-mail criado, é necessário preencher o formulário abaixo com os dados
do aluno, de acordo com a faixa etária descrita:
MATERNAL I e II - https://forms.gle/8pkmXCm8UiQ7FZcq9
MATERNAL III - https://forms.gle/LRAzG4UJ5MZhzPMh7
1° PERÍODO - https://forms.gle/LjRipJ8PCqHwY3nW7
2° PERÍODO - https://forms.gle/VDXJ5GFuaxNCLGNr5
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4. Após o preenchimento, o e-mail disponibilizado será cadastrado e todas as
informações necessárias para as aulas serão enviadas para ele nos próximos dias.
5. Entre os dias 01/02 e 03/02 faremos reuniões técnicas/pedagógicas para
apresentação da coordenação, professores e crianças/pais, onde tiraremos as
dúvidas referentes à plataforma utilizada para as aulas (Google Meet).
Obs.: O link para participação nas reuniões foi disponibilizado aos responsáveis por email e WhatsApp
6. Na primeira semana de aula, não teremos os encontros on-line. Apenas atividades
de revisão que deverão ser feitas pelas crianças. Elas estarão disponíveis no site
para impressão, mas também ficarão à disposição de vocês na escola, já
impressas na sexta-feira (29/01), a partir das 14h.
7. Os encontros on-line terão início em 08/02, obedecendo tabela de dias e horários
que será enviada aos responsáveis.
Com relação à lista de materiais:
Pedimos que os itens de uso coletivo sugeridos na lista de materiais 2021 sejam
deixados na escola entre os dias 01/02 e 05/02, em uma sacola com o nome da criança.
Além desses, é muito importante que vocês deixem também os cadernos solicitados pois as
professoras os prepararão para utilização em casa, nesse momento.
Com saudades no coração, esperamos vocês no dia 1º de fevereiro de 2021.
Recomendamos que fiquem atentos aos nossos canais oficiais de comunicação (e-mail,
site e redes sociais).
Esperamos que este seja um ano de muito aprendizado para todos nós. Fiquem à
vontade para entrar em contato conosco sempre que necessário por telefone (32) 32328686,
e-mail secretaria@colegioequipejf.com.br ou diretamente com a coordenação pelo
WhatsApp. Será um prazer falar com vocês!

Tatiana Faria
Coordenadora - Educação Infantil

