Centro Educacional Teresa Cristina
Srs. Responsáveis;
Data: 03/11/2020
Planejamento dos meses de Novembro e Dezembro.
Novembro:
Leitura do último livro de Literatura. Avaliação em novembro.
1° ano: A menor fazedora de Mágicas do Mundo.
2º ano: Tem sempre um diferente.
3º ano: Ganhei um dinheirinho. O que posso fazer com ele?
4º ano: Bia na América.
5º ano: Judy Moody e Chiclete em Natal Superlegal.
Primeira Semana:
 02/11 (2ª feira): Feriado – Finados
 03 a 06/11: Receber a 2ª chamada dos Extras.
Segunda Semana:
 09 a 13/11: Aula normal
 10/11 (3ª feira): Atividade Avaliativa de Literatura na Plataforma.
Terceira Semana:
 16 a 19/11: Aula normal.
 17/11 (3ª feira): Receber a Atividade Avaliativa de Literatura pela Plataforma.
 20/11 (6ª feira): Feriado – Consciência Negra
Quarta Semana:
 23 a 30/11: Aula Normal
 26/11 (5ª feira): Responsáveis pegarão as Verificações do 4º Bimestre
impressas na Escola (Português, Matemática, Ciências, História, Geografia e
Inglês), conforme orientado na Reunião de Pais. Aguardar o agendamento
que será divulgado nos grupos com os dias e horários para cada turma.
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 Tutorias e os dois momentos no Meet, serão informados no cronograma e nos grupos
de estudos.
Dezembro
Primeira Semana:
 01 a 04/12: Aula normal
 02/12 (4ª feira): Entrega na Escola das Verificações realizadas em casa pelos alunos.
Aguardar o agendamento que será divulgado nos grupos com os dias e horários para
cada turma.
 04/12 (6ª feira): Professoras irão na Escola na parte da manhã somente para buscar as
Verificações para correção.
 INFORMATIVOS:
 Após essa data, a professora NÃO irá mais à Escola, ficando assim, isenta da correção das
provas impressas.
 Os alunos deverão fazer a prova em casa, usar lápis, manter o capricho, letra legível e
organização. Os responsáveis deverão intervir o mínimo possível.
 Os Responsáveis que desejarem imprimir as provas em casa é só sinalizar para a
Professora.
 Os Responsáveis que desejarem manter o envio pela Plataforma Moderna Compartilha
também é só comunicar a professora.
 Aula normal até o nosso último dia de aula.
 Data do último dia de aula, Conselho de Classe, Reunião de Pais, data para pegarem na
Escola o envelope com as Verificações corrigidas e boletim, serão informados nos grupos e
nas redes sociais da nossa escola.

Atenciosamente,
Coord. Pedagógica.

