COMUNICADO GERAL Nº 15/2020
Embu das Artes, 14 de julho de 2020.
“Lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês” 1Pedro 5:7

1 – REUNIÃO PEDAGÓGICA / CONSELHO DE CLASSE
Conforme comunicado anterior no dia 16/07 quinta-feira, não haverá aula. Neste dia teremos reunião pedagógica e
treinamento com os professores.
No dia 29/07 quarta-feira, será o conselho de classe com horário de aula diferenciado para algumas turmas, atentem-se:
✓ Turmas da manhã:
Educação Infantil e Fundamental I – Aula Normal.
Fundamental II e Ensino Médio – Aula até às 10h.
✓ Turmas da tarde:
Educação Infantil e Fundamental I – Aula a partir das 14h.
2 – MATERIAL 3º BIMESTRE
Em breve iniciaremos o conteúdo do 3º bimestre. Solicitamos a retirada deste material no Colégio entre os dias 20, 21 e
22/07 das 8h às 16h. O mesmo já se encontra devidamente separado. Lembrando que o material que fica guardado
conosco é somente da Educação Infantil e Fundamental I.
3 – CADERNOS
No intuito de analisarmos o desempenho dos alunos do Fundamental I (1º ao 5º ano), solicitamos aos responsáveis que
tragam os cadernos de Língua Portuguesa e Matemática até o Colégio entre os dias 20, 21 e 22/07 das 8h às 16h. Os
mesmos serão corrigidos, e devolvidos nos dias 27 e 28/07 das 8h às 16h.
4 – ZOOM
Prezando pela segurança de todos os alunos e responsáveis. Criamos um e-mail de acesso ao Zoom exclusivo para cada
aluno. Para evitar problemas futuros, a partir de amanhã 14/07, qualquer acesso feito por e-mail diferente será excluído da
sala. Caso precise de ajuda, entre em contato com o Colégio.
5 – ROTINA DE ESTUDOS
Segue alguns tópicos que podem auxiliar na rotina de estudos dos alunos:
✓ Desligue aparelhos eletrônicos secundários. Evite deixar por perto aparelhos eletrônicos que podem ser
verdadeiros sabotadores da atenção e concentração do aluno.
✓ Tenha uma programação organizada, mas, seja flexível. O aluno precisa ter uma rotina de estudos bem
estruturada, defina roteiros diários que sejam possíveis a realização.
✓ Monitorar o processo. Na medida do possível procure acompanhar o desenvolvimento das atividades do seu filho.
✓ Meu canto, lugar específico de estudos. Se possível escolha um lugar de estudos tranquilo e silencioso. A
autonomia é um importante valor a ser aprendido pelos nossos filhos.
✓ Interagir e não intervir. Muitas vezes o querer ajudar torna-se prejudicial a evolução do filho. Não faça aquilo que
seu filho pode fazer sozinho.

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

