
 
 
 

CIRCULAR 022/2020 

DE: Coordenação Pedagógica 

PARA: Responsáveis pelos alunos do Infantil 5 

ASSUNTO: Atividades da aula on-line 
 

Nova Friburgo, 09/09/2020 
 

Queridas Famílias  
 

          Agradecemos pelo carinho, confiança e parceria até aqui. Apesar dos dias tão desafiadores, reconhecemos o 

esforço de todos e sabemos o quanto nossas aulas estão sendo alegres e produtivas, cumprindo o papel de manter a 

criança motivada e estimulada para que a aprendizagem se concretize. 

          Cada aula on-line é cuidadosamente planejada e preparada com muito carinho, considerando-se o contexto do 

aluno e os objetivos previstos para a faixa etária. E para que criança desenvolva suas habilidades plenamente, 

precisamos contar com a atenção redobrada dos senhores em relação aos quatro pontos abaixo: 
 

 

1. Presença na aula 
 

          A participação do aluno é parte importante do processo de motivação. Na aula, ele vê 

as professoras e tem a chance de interagir com elas e com os colegas de turma, contando suas 

descobertas, compartilhando sua rotina, ampliando suas experiências de socialização. A 

participação regular ajuda a criança a se organizar com os estudos e os aprendizados, por 

isso, A FALTA DEVE SER EVITADA AO MÁXIMO.  
 

 

2. Organização do ambiente 
 

          No Infantil 5, todas as aulas são compostas por algum registro escrito, por isso é 

importante que a criança tenha uma mesa à sua disposição e que esteja em um ambiente 

tranquilo, com pouca movimentação e o mínimo de barulho. Além disso, é importante que 

seu dispositivo eletrônico (notebook ou celular) esteja devidamente posicionado, de modo 

que a criança possa ver e ser vista sem dificuldade. 
 

 

3. Organização do material 
 

          Para a aula, a criança precisa estar com o material solicitado: estojo com lápis com ponta, borracha, apontador, 

caneta etc., estojo de lápis de cor e hidrocor e livro ou atividade indicada. Para ajudar nessa organização, desde julho o 

Plano de Estudos tem sido enviado, antecipadamente, às sextas-feiras. Ainda que você não possa acompanhar seu(sua) 

filho(a) na aula, prepare um espaço onde todos os itens possam permanecer organizados. 
 

 

4. Organização do horário 
 

          A sala virtual é sempre aberta por volta de dois minutos antes do horário da aula. Entrar no horário correto deixa a 

criança segura e dá a ela e a toda a turma mais chances de concentração. 

          As tarefas mediadas são aquelas realizadas sob a supervisão do adulto de casa, conforme suas possibilidades de 

horário, de acordo com o contexto de cada família. AS TAREFAS DE AULA DEVEM SER FEITAS EM AULA, sob a 

supervisão das professoras. Chegar com a tarefa pronta dispersa a criança e desmotiva sua participação, uma vez que o 

elemento surpresa já não existe mais. 

 

          Acreditamos no sucesso do nosso trabalho conjunto e temos a certeza de que, com alegria e o foco nas nossas 

crianças, venceremos as dificuldades que este tempo nos impõe. Por todas as interações, pelas devolutivas carinhosas e 

respeitosas, pela cumplicidade que nos tem sido revelada, agradecemos aos senhores, colocando-nos à disposição. 

          Com estima, 
 

Professora Luciana Estevão 

Coordenação Pedagógica 

e Equipe Infantil 5 
 

 

 


