
 

 

Campinas, 19 de junho de 2020. 

              Prezados pais e/ou responsáveis, 
              Queridos alunos, 
 

Conforme Comunicado EF1_12 de junho 2020, passamos a utilizar exclusivamente a ferramenta Microsoft Teams para disponibilizar o 
cronograma semanal de aulas e também os anexos das atividades. Tanto famílias quanto alunos foram orientados neste processo. Dessa forma, na 
próxima semana, o cronograma semanal e os anexos de atividades já estarão apenas em ARQUIVOS nas EQUIPES (turmas/classes) do TEAMS. Os 
professores continuarão a explicar para alunos e famílias, durante as aulas, como acessá-los. 

 
Com o objetivo de mantermos o vínculo dos educadores com os alunos e também com as famílias, e continuarmos nossa missão de escola 

em pastoral, todos os dias está sendo passado um vídeo de Bom Dia / Boa Tarde, no início das aulas online, como acontecia na escola presencialmente. 
Estes vídeos são feitos por educadores das equipes pedagógica e de pastoral do colégio e permanecem disponíveis nos arquivos de cada turma no 
TEAMS, dentro de uma pasta BOM DIA / BOA TARDE, para as famílias poderem aproveitar as mensagens em outros momentos. 

 
Também, continuaremos com os vídeos feitos pelos instrutores das atividades extracurriculares e professores de Educação Física, para chamar 

a atenção das crianças com relação aos cuidados com a saúde, movimentando o corpo. 
 
Na próxima semana, faremos as comemorações do mês junino e dos aniversariantes: 
- dia 24/06, quarta-feira, teremos um Dia Festivo Junino online e sugerimos que os alunos participem das aulas com traje ou algum acessório 

caipira e, se possível, preparem um lanche típico junino para festejarem com música (1os e 2os anos durante a aula de Educação Física; 3os, 4os e 
5os durante o intervalo); 

- dia 26/06, sexta-feira, comemoraremos os aniversariantes dos meses de março, abril, maio e junho. Os aniversariantes podem preparar 
uma vela para acender na hora de cantar parabéns (1os e 2os anos após as aulas online; 3os, 4os e 5os durante o intervalo), momento em que 
todos poderão compartilhar seus brinquedos.  

 
Agradecemos e reafirmamos a importância da parceria família-escola. 

Que os Santos juninos intercedam por nós junto a Deus! 
 

Equipe Pedagógica EF1 


