
 

 

1º ANO 

Ensino Fundamental 
 

12 de junho de 2020 
2ª Etapa e novos horários das aulas 

 
 

Senhores Pais, 

 

Após dois meses de trabalho, através do ambiente virtual de aprendizagem, é 

chegado o momento de aprimoramento e de implantação de novas práticas 

pedagógicas para nossos alunos. 

 

A 1ª etapa foi concluída e vocês receberam o boletim com as notas relacionadas a 

este período. Para a 2ª etapa, o acompanhamento será mais efetivo, visando a 

garantia da aprendizagem, por procedimento de videoaulas e dos trabalhos dirigidos, 

ao longo dos conteúdos apresentados. Esses trabalhos serão mediante resumos, 

questionários, mapas conceituais, fazendo com que o aluno tenha que retornar ao 

assunto para realizar as atividades propostas. 

 

O momento “troca de experiências” será utilizado para a realização de ditados bem 

como da apresentação de novos conteúdos que necessitam da intervenção direta da 

professora. 

 

Para a área do conhecimento de Inglês, o momento em tempo real aumentará para 

50 minutos. Nesse dia, a professora Cláudia (Educação física) fará um momento com 

os alunos (10 minutos) para o trabalho com relaxamento, alongamento e diversão. 

 

E, para finalizar, teremos mais um dia na semana em tempo real. Porém, este 

momento será voltado para as necessidades emocionais, de interação, de vínculo 

com os colegas. Será o momento definido como “Roda de conversa”. Estamos 

percebendo, ao longo deste período, que os alunos estão sentindo falta dos colegas, 

das conversas, das brincadeiras. Sendo assim, esse instante será mediado pela 

orientadora educacional Denise Lemos. Ela fará o trabalho dirigido para cada faixa 

etária, visando as necessidades reais dos alunos. 

 

Lembramos que, para os momentos em tempo real, caso o aluno não possa participar, 

é necessário comunicar para a professora, tendo em vista que será registrada a 

frequência. E, ressaltamos ainda que, estes momentos ficam gravados em nossa 



 

 

plataforma. Qualquer dúvida ou para assistir o que foi perdido, basta acessar a 

plataforma. 
 

Acompanhem os novos horários a partir do dia 15 de junho: 
 

1 º ANO ALFA 

Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira  

Português  
 

Literatura e 

Produção 

Matemática  
 

T.D.E. 
 

Inglês 

Conhecimentos 

Gerais  
 

Inglês 

*Troca de 

experiência com a 

professora Flávia 

em tempo real, das 

13h às 14h  
 

*Roda de conversa 

14h às 14h30 min 
 

Inglês 

Ensino Religioso 
 

ESE 
 

Educação física  
 

*Troca de 

experiência   com a 

professora de 

inglês (Cristina), 

em tempo real, das 

13h às 13h40 min 

e das 13h40 min 

às 13h50 min – 

Cláudia 

 

1 º ANO BETA 

Segunda-feira  Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira  

Português  
 

Literatura e 

Produção 

Matemática  
 

T.D.E. 
 

Inglês 

Conhecimentos 

Gerais  
 

Inglês 

Inglês 
 

*Roda de conversa 

– 16h30 às 17h  
 

*Troca de 

experiência   com a 

professora Ricielle, 

em tempo real, das 

17h às 18h 

Ensino Religioso 
 

ESE 
 

Educação física 
   

*Troca de 

experiência com a 

professora de 

Inglês (Cristina), 

em tempo real, das 

13h40min às 

14h20min e das 

14h20 às 14h30 

min – Cláudia 

 

Esperamos a cada dia, chegarmos mais próximos de nossos alunos e contribuir para 

a garantia da aprendizagem. 

Escola e família - União que faz a diferença! 
 

Qualquer dúvida, entrem em contato com a Equipe Pedagógica. 

Equipe Educativa do CIC 


