
 

Comunicado 42/2021 
 

Campinas, 19 de março de 2021. 

 

Estimados pais e responsáveis,  

Esperamos encontrá-los bem e com saúde! 
 

Devido ao agravamento da pandemia, retornamos 100% ao formato remoto e 

gostaríamos de relembrar orientações importantes para o melhor aproveitamento 

das crianças durante as aulas on-line. 

 

✓ Apresentar zelo, cuidado e prévia organização do material escolar para as 

aulas. 

✓ Buscar um ambiente silencioso, iluminado e sem atrativos que contribuem 

para a dispersão das crianças.  

✓ Seguir o cronograma de aulas para garantir a presença das crianças tanto 

nas aulas com as professoras polivantes, quanto com os professores 

especialistas de Inglês e Música. 

✓ Iniciar a reunião com pontualidade, permitindo que as crianças sejam 

acolhidas e interajam com os colegas e professora antes da aula. 

Percebemos que elas se sentem mais à vontade e perdem a timidez com 

as câmeras. 

✓ Antes de entrarem nas aulas, sugerimos que as crianças se preparem 

para esse momento como se estivessem indo para a escola. Se 

alimentem antes, façam a rotina de higiene, troquem de roupa e deixem 

uma garrafinha de água ao lado do computador. Atitudes simples como 

essas despertam o interesse e as deixam mais dispostas.  

✓ Cuidar para que a criança mantenha uma postura ergonômica adequada. 

✓ Manter a câmera aberta durante as aulas e utilizar o chat e/ou microfone 

para interagir com o professor. 

✓ É importante que as crianças evitem televisão, videogames e atividades 

no computador antes das aulas. Sugerimos que conversem, se 

movimentem, escutem músicas, entre outras atividades que despertam o 

bem estar. 

 



 

✓ Ter um adulto por perto para orientar a criança durante as atividades é 

muito importante. Entretanto, faz parte da nossa proposta pedagógica 

desenvolver a autonomia dos pequenos. Assim, gostaríamos de contar 

com a ajuda da família para estimular a criança a buscar as respostas, 

perguntar para a professora e desenvolver as atividades de registro 

sozinha. O mesmo deve acontecer com as atividades de recorte e 

colagem. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora via chat. 

✓ Problemas de conexão deverão ser comunicados imediatamente à equipe 

pedagógica, via chat do Teams ou e-mail. 

✓ As ausências nas aulas estão sendo registradas no Portal Educacional.  

✓ Segundo o regimento escolar, os alunos deverão ter, no mínimo, 75% de 

presença em cada componente curricular.  

✓ Os atestados médicos deverão sempre ser enviados por e-mail/chat para 

os professores com o objetivo de justificar as ausências (não há o abono 

de faltas). 

✓ Os professores avaliam o desenvolvimento dos alunos diariamente e, 

durante as atividades remotas, é muito importante que as crianças 

participem das aulas e compartilhem suas atividades de registro através 

do chat do Team. Esse compartilhamento deve ser feito por imagens e 

pequenos vídeos também são bem-vindos, nos ajudam a compreender 

melhor o desenvolvimentos de cada criança.  

 

      Contamos com a parceria e colocamo-nos sempre à disposição para atendê-los.    

 

            Atenciosamente, 

Equipe pedagógica da Educação Infantil. 

 

Dúvidas, enviar e-mail para: 

Adriana.mion@liceu.com.br 

Coordenadora Pedagógica
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