Centro Educacional Teresa Cristina
Circular 008/2020
São Gonçalo, 01 de Abril de 2020.
Prezados Pais e Responsáveis,
Nossa equipe pedagógica (Coordenadoras e professores), atendendo a orientação da nossa Supervisora
Estadual de Ensino, está enviando os livros e cadernos dos nossos alunos para servir de apoio para as atividades
domiciliares nesse período de reclusão.
Seguindo as orientações dos professores no grupo de estudo criado (whatsapp) serão diariamente
disponibilizados conteúdos, inclusive conteúdos novos, de fácil compreensão, de forma cautelosa; porém
ressaltamos que OS MESMOS SERÃO REVISADOS QUANDO VOLTARMOS ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS.
Conforme a Circular 007 – para o Ensino Fundamental estamos organizando a Plataforma Moderna
Compartilha para fazermos as atividades de maneira mais prática, mais criativa e dinâmica. Tudo é um processo
novo de aprendizado tanto para os alunos como para o colégio e professores. Tão logo tenhamos uma
definição, divulgaremos prontamente. Fiquem atentos aos nossos canais de comunicação.
Contamos com a paciência e compreensão de todos.
► Atenção ao Quadro de horários para a retirada dos livros:

Ensino Fundamental – 6ª Feira – 03/04/2020

1º Ano
09:00h as 09:30h

2º Ano
09:35h as 10:00h

3º Ano

4º Ano

10:05h as 10:35h

5º Ano

10:40h as 11:10h

11:15h as 11:45h

Educação Infantil – 2ª Feira – 06/04/2020

Maternal 2
09:00h as 09:30h

Maternal 3
09:35h as 10:00h

Pré I

Pré II

10:05h as 10:35h

10:40h as 11:10h

A Escola abrirá ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE nessas duas manhãs e nesses horários específicos para a
entrega dos livros! Por ordem do Decreto do Governador, não estamos com expediente presencial!
Organize-se para retirar os livros nesses dias marcados, pois a escola não abrirá fora dessas datas!
Alunos que tem irmão em outro segmento os livros serão retirados no mesmo dia!
Importante: tragam mochila ou sacola para transportar os livros e cadernos, Não esqueçam!!!
Por favor, respeitem o horário estabelecido para o bom fluxo da retirada.
Em tempo, comunicamos que apenas um responsável por aluno poderá entrar na escola.
Atenciosamente,
CENTRO EDUCACIONAL TERESA CRISTINA.

