Centro Educacional Teresa Cristina
Circular 015/2020
São Gonçalo, 10 de Junho de 2020.
Srs. Responsáveis,
Estamos preparando nosso Período de Atividades Avaliativas. Será um momento de
grande aprendizado e contamos mais uma vez com a colaboração de vocês.
Os Professores (Regentes e Extras) deixarão na PLATAFORMA Moderna
Compartilha as atividades a serem realizadas com todas as orientações e datas de
entrega. Não será atribuída nota e sim conceito de participação, organização e
pontualidade.
Segue o calendário para acompanhamento de vocês.
* Semana de 15 a 19/06: as professoras (regentes) lançarão na Plataforma as
propostas de suas atividades avaliativas.






15/06 (2ª feira): Ciências
16/06 (3ª feira): Português
17/06 (4ª feira): História
18/06 (5ª feira): Matemática
19/06 (6ª feira): Geografia

* Semana de 22 a 26/06: retorno pela Plataforma das atividades acima solicitadas.






22/06 (2ª feira): Ciências
23/06 ( 3ª feira): Português
24/06 (4ª feira): História
25/06 (5ª feira): Matemática
26/06 (6ª feira): Geografia

Observações:
1- Nessa semana, as aulas serão gravadas pelas regentes e colocadas no Grupo de Estudos (
WhatsApp), seguindo os horários do cronograma, pois no Meet as professoras realizarão uma
“Conversa Informal” sobre os trabalhos.
2- Os professores das aulas Extras colocarão nessa semana as suas propostas das atividades
avaliativas para a semana seguinte (cada um em seu respectivo dia). As aulas dos
professores Extras seguirão normal no Meet.

* Semana de 29/06 a 03/07: retorno pela Plataforma das atividades dos professores
das aulas Extras.






29/06 (2ª feira): Informática
30/06 (3ª feira): Inglês
01/07 (4ª feira): Ens. Religioso
02/07 (5ª feira): Musicalização
03/07 (6ª feira): Ed. Física

Observações:
1- No Meet, os professores das aulas Extas realizarão uma “conversa informal” sobre as
atividades solicitadas. Cada um em seu respectivo dia e horário de acordo com o
cronograma.
2- As aulas das professoras regentes, seguirão normal no Meet e no Grupo de Estudos.
Atenciosamente,
Coord. Pedagógica.

