
 

 

Campinas, 24 de julho de 2020.  
Estimados pais e/ou responsáveis,  
Queridos alunos, 

 

Como havíamos prometido, vamos homenagear os alunos 100% Liceu do 1º 
trimestre! No dia 30/07, próxima quinta, teremos uma celebração online, no horário 
normal de aula, com sorteio ao vivo. Os certificados serão enviados para os alunos 
por e-mail. Participem! 

 
Também faremos a comemoração dos aniversariantes do mês de julho, no dia 31/07, sexta-feira, lembrando que o Liceu completa 123 

anos neste mês. Os aniversariantes podem preparar uma vela para acender na hora de cantar parabéns, momento em que todos poderão 
compartilhar seus brinquedos.  

 
Importante destacar que algumas novidades já estão acontecendo, como as 3 aulas online nos 2os anos, além da aula de dúvidas, que 

ocorre no primeiro horário do dia, possibilitando implementar as aulas de todos os componentes curriculares e um acompanhamento em pequenos 
grupos para avaliação processual dos alunos. Da mesma forma, em todos os anos, as professoras estão fazendo atividades com grupos menores 
para um acompanhamento mais próximo de cada aluno, aproveitando, muitas vezes, para lançar desafios que proporcionem a busca de solução 
de problemas em grupos. Também, têm sido propostos alguns momentos semanais de maior interação entre os alunos, inseridos nos calendários 
ou combinados diretamente com os alunos (no caso dos 5os anos). Todas estas ações têm como objetivo promover, de formas diferentes, o 
desenvolvimento socioemocional dos nossos alunos, neste momento tão delicado de isolamento social que tem dificultado o contato entre todos. 

 
Estamos retomando nossas aulas no laboratório de biologia, agora online, com a participação do Fábio (analista dos laboratórios de 

ciências) direto da escola, complementando na prática os conteúdos estudados. Os 5os anos já tiveram esta oportunidade, verificando os materiais 
condutores de energia e os isolantes. 
 

Lembramos que, conforme comunicados anteriores, no 2º trimestre (01/06 a 31/08) passamos a utilizar exclusivamente a ferramenta 

Microsoft Teams para disponibilizar o cronograma semanal de aulas, bem como os anexos das atividades, e iniciamos a utilizar a parte de 

TAREFAS do Teams (vídeo explicativo disponível nos arquivos das equipes). Os professores estão realizando processos avaliativos com os alunos, 

registrados nos calendários semanais. Pedimos que fiquem atentos para estudo preparatório para as avaliativas e cumprimento dos prazos de 

entrega de atividades que também valem nota. 

Que São João Bosco continue a iluminar as nossas ações!  Equipe Pedagógica EF1 


