Família e Escola precisam atuar em conjunto num só objetivo: formar
uma pessoa completa, desenvolvendo todas as suas capacidades.
Andrea Ramal

CIRCULAR /2020

Teresina, 10 de Setembro de 2020.

ASSUNTO: Aulas ao Vivo/Online
AOS: Pais e Alunos do 1º ao 5º Ano do Ens. Fundamental Anos Iniciais
DA: Direção Geral do Colégio Madre Savina

Na segunda feira, dia 14/09/2020 daremos início a modalidade de aulas “AO VIVO” pelo aplicativo
ZOOM de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais. Para uma melhor organização, aproveitamento e acompanhamento das aulas se faz necessários seguir alguns critérios:
 Início de aulas dos turnos manhã e tarde: 14/09/2020 em seus respectivos turnos;
 A frequência será registrada diariamente;
 Os alunos deverão utilizar o aplicativo “ZOOM” com vídeo ativado, estarem devidamente
identificados com nome e turma, bem como utilizarem fardamento escolar;
 No ambiente de cada “sala de aula virtual” haverão moderadores que irão subsidiar professores
e alunos, onde o aluno ao necessitar falar utilizará o recurso “Levantar a mão” assim seu microfone
será ativado.
 Fiquem atentos aos horários de início, intervalo e finais de aulas. Eventualmente em caso
de atrasos (a partir de 9h) o aluno terá que aguardar em uma “sala de espera virtual”. O responsável entrará em contato com a Coordenação, para liberação da entrada em sala de aula.
 Atenção à imagem e postura do nosso aluno;
 Durante o “intervalo” o aluno não deverá sair do ambiente virtual (não desconectar do
aplicativo ZOOM)
- Seguem Horários, turnos MANHÃ E TARDE:
- TURNO MANHÃ:
 1º /2º/ 3 – Início 8:30 / Intervalo 9:30 às 9:50 / Término 10:50
 4º /5º - Início 8:30 / Intervalo 10:00 às 10:20 / Término 11:20
- TURNO TARDE:
 1º /2º/ 3 – Início 13:30 / Intervalo 14:30 às 14:50 / Término 15:50
 4º /5º - Início 13:30 / Intervalo 15:00 às 15:20 / Término 16:20
 Confiram os horários, já disponíveis em nosso site no ícone “Aulas ao Vivo”. Junto ao horário
constará o link para ingresso nas salas de aula.
 Em casos de maiores dúvidas, ou esclarecimentos, entrar em contato com a coordenação Pedagógica Profªs Fernanda Castro ou Mara Eneida.
Saúde e Paz!
Cordialmente,
Família Madre Savina.
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