Cronograma de Entrega de Atividades Online
Educação Infantil
Início das atividades remotas: 06/04/2020.
Periodicidade da Entrega
Ferramenta Utilizada
dos Materiais ao alunos
Semanal
- Grupos por turmas no Whats App.
(Dia da entrega - Segunda – feira) - Links no Yotube.
- Indicações de sites educativos.
- Gravações de áudios e vídeos
explicativos dos professores para
os alunos sobre os Campos
de Experiências trabalhados, durante
o envio das atividades.
- Apostilas impressas.
- Indicação de atividades a serem realizadas
no material didático e escolar dos alunos.
Dia 23/07/2020 as 19:30h
https://www.youtube.com/watch?v=0pVugREsbo&feature=youtu.be
“Como Educar na pandemia e
pós pandemia”
Bate Papo com Regina Shudo: -Vamos entender a
importância das atividades escolares sugeridas
pela escola no momento da pandemia.

Periodicidade do Retorno das
Atividades encaminhadas

Ações adotadas para garantir o
acesso ao material
- Entrega presencial na Escola.
Semanal
- Mensagem/ligação (quando ocorre
(Dia do retorno - Segunda – feira) o atraso na retirada).

Não há retorno para essa atividade Link enviado a todos os Pais
e Professore através dos grupos
do WhatsApp.

Dia 04 de agosto de 2020
Horário 19:30h ás 20:30h

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fbJbJlpcwI
Tema: EDUCAR PARA A AUTONOMIA: FAMÍLIA E
ESCOLA PENSANDO JUNTAS NO FUTURO DAS
CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES.

Encontro Família e Editora OPET
(duas vezes ao ano)
Devido a pandemia será online

Link enviado a todos os Pais
e Professore através dos grupos
do WhatsApp.

Cronograma de Entrega de Atividades Online
Ensino Fundamental
Início das atividades remotas: 06/04/2020.
Periodicidade da Entrega
Ferramenta Utilizada
Periodicidade do Retorno das
dos materiais
Atividades
Semanal
- Grupos por turmas no Whats App.
Semanal
(Dia da entrega - Segunda – feira) - Links no Yotube.
(Dia do retorno - Segunda – feira)
- Indicações de sites educativos.
- Gravações de áudios e vídeos
explicativos dos professores para
os alunos sobre os Componentes
Curriculares trabalhados, durante
o envio das atividades.
- Apostilas impressas.
- Indicação de atividades a
serem realizadas no material didático
e escolar dos alunos.
Dia 23/07/2020 as 19:30h
https://www.youtube.com/watch?v=0pV- Não há retorno para essa atividade
ugREsbo&feature=youtu.be
“Como Educar na pandemia e
pós pandemia”
Bate Papo com Regina Shudo: -Vamos entender
a importância das atividades escolares sugeridas
pela escola no momento da pandemia.

Ações adotadas para garantir o
acesso ao material
- Entrega presencial na Escola.
- Mensagem/ligação (quando ocorre
o atraso na retirada).

Link enviado a todos os Pais
e Professore através dos grupos
do WhatsApp.

