
Educação Infantil

As professoras das turmas de Educação Infantil fazem planejamentos quinzenais de atividades,
que são impressas e retiradas na escola pelos pais dos alunos, em horário previamente
agendado. Tais atividades se constituem em sugestões para que os pais realizem com os filhos
dentro e fora de casa, envolvendo muita brincadeira, criatividade, música, dança, construção
de brinquedos e demais atividades com o objetivo de manter o vínculo entre as crianças e a
escola. Foram criados grupos de WhatsApp com os pais dos alunos para a interação com as
famílias e o acompanhamento das atividades.

Séries Iniciais do Ensino Fundamental

O Planejamento para as Séries Iniciais também é realizado quinzenalmente pelas professoras
das turmas e as atividades impressas são retiradas na escola pelos pais dos alunos, em horário
previamente agendado. As atividades encaminhadas visam dar continuidade ao trabalho
desenvolvido em sala de aula e contam com as orientações das professoras pelos grupos de
WhatsApp de cada turma, que foram criados para este fim.

Séries Finais do Ensino Fundamental

Para as Séries Finais do Ensino Fundamental, etapa em que os estudantes possuem maior
autonomia, cada professor elabora seu planejamento e as atividades são encaminhadas
diariamente, pelos grupos de WhatsApp das turmas, criados especificamente para esta
finalidade, de acordo com o horário das aulas. Os alunos encaminham para cada professor,
conforme solicitado, o retorno destas atividades, através de fotografias, áudios e vídeos.

A Direção da Escola e a Equipe de Supervisoras acompanham todo o trabalho desenvolvido
pelos professores e o retorno das famílias, a fim de identificar se todos os alunos estão sendo
atendidos.

Para os alunos que não possuem conexão com a internet, são providenciadas as atividades
impressas com as respectivas orientações e as famílias são chamadas à escola para retirarem
este material ou em caso de impossibilidade de fazê-lo, a Secretaria Municipal de Educação
tem levado estas atividades até as famílias.












