Centro Educacional Teresa Cristina
Circular 018/2020
São Gonçalo, 23 de Julho de 2020.
Prezados Pais e Responsáveis,
Conforme informado na Circular 016/2020, na semana de 27 a 31/07 estaremos em
Recesso Escolar, retomando com as aulas remotas no dia 03 de agosto.
Finalizaremos no dia 24/07 (6ª feira), nosso Período das Atividades Avaliáveis do 2º
Bimestre. Em nosso retorno, realizaremos o Conselho de Classe e as Reuniões de Pais
(online), conforme o calendário:


04/08 ( 3ª feira): Conselho de Classe. Não haverá aula.
Reunião de Pais:





1º ano: 06/08 (5ª feira) pelo Meet às 13:40h – 14:40h
2º ano: 06/08 (5ª feira) pelo Meet às 14:50h – 15:50h
3º ano: 06/08 (5ª feira) pelo Meet às 16:00h – 17:00h




*Regentes: aulas gravadas nos grupos.
*Extra aula normal no Meet.
4º ano: 10/08 (2ª feira) pelo Meet às 14:50h – 15:50h ( aula normal no Meet).
5º ano: 10/08 (2ª feira) pelo Meet às 16:00h – 17:00h ( aula gravada no grupo).
*Extra aula normal no Meet.
Planejamento do Mês de Agosto
Logo daremos início ao Projeto de Literatura com os livros Extraclasses solicitados na lista
de material. Deixaremos os títulos para o início da leitura:






1° ano: A caixa maluca.
2º ano: O valente de calça molhada.
3º ano: Como se fosse dinheiro.
4º ano: Chiclete: O incrível garoto que encolhe.
5º ano: Judy Moody e o verão superlegal.
Primeira Semana:

 03 a 05/08: * Envio para as Professoras Regentes da 2ª chamada das Atividades
Avaliativas pela Plataforma do 2º bimestre.
 03 a 07/08: * Envio dos professores Regentes e Extras pela Plataforma das propostas do
Reforço Escolar Semestral (1º e 2º bimestres). Indicação: alunos com OF ou PM em
alguma(s) atividade(s). Os Responsáveis serão sinalizados pelos professores.

Segunda Semana:
 10 a 14/08: * Receber as atividades pela Plataforma das Atividades do Período do Reforço
Escolar Semestral (1º e 2º bimestres).
Extras lançarem as Atividades Avaliativas na Plataforma do 3º Bimestre.
Terceira Semana:
 17 a 21/08: *Extras receberem as Atividades Avaliativas pela Plataforma.
*Regentes lançarem suas Atividades Avaliativas na Plataforma do 3º Bimestre.
Quarta Semana:
 24 a 28/08: *Regentes receberem as Atividades Avaliativas pela Plataforma.
Trabalharemos nesse mês também sobre o Folclore Brasileiro, sinônimo da cultura popular
brasileira, que representa a identidade social de uma comunidade através de suas criações
culturais, coletivas ou individuais.
Suas expressões culturais populares englobam aspectos da identidade nacional; seus mitos,
lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas típicas e demais costumes que são transmitidos de
geração para geração.

Atenciosamente,
Coord. Pedagógica.

