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Mogi Mirim, 20 de março de 2020. 

 

Ref.: Atividades pedagógicas a partir de 23 de março (1º e 2º ano) 

Prezados pais ou responsáveis, 
  
Informamos o planejamento das atividades pedagógicas on-line do período 

regular do 1º e 2° ano a partir do dia 23 de março: 
 
Serão divulgadas através do Google Sites, atividades de realização semanal 

conforme links abaixo: 
1º ano - https://sites.google.com/colegioimaculada.com.br/1ano-2020/ 
2º ano - https://sites.google.com/colegioimaculada.com.br/2ano-2020/ 
 
As atividades semanais contemplarão os conteúdos do caderno integrado FTD e 

materiais complementares. Assim, é importante que os alunos tenham os livros em 
mãos tanto para retomar o que foi estudado até o momento, como para realizar as 
atividades que serão enviadas remotamente. Portanto, pedimos aos pais e 
responsáveis que procurem o Colégio para buscar o caderno integrado FTD e 
materiais complementares nos dias 23 e 24/03, das 8h30 às 15h. 

 
Disponibilizaremos um canal de comunicação através do Google Sites para 

eventuais dúvidas e dificuldades no decorrer da realização das atividades.  
 
É importante lembrar que nessa fase da escolarização as crianças necessitam 

do apoio e suporte do adulto para realizar as tarefas. Para que essa configuração de 
estudos funcione, precisamos contar com a colaboração das famílias na organização 
do espaço e do equipamento necessário, bem como no alinhamento e supervisão, 
dentro do possível, dessa nova rotina. 

 
Salientamos que, caso a família encontre alguma dificuldade de recurso 

tecnológico, ou necessite de alguma orientação, nos colocamos à disposição para 
ajudar. Nesse caso, entrar em contato com a coordenação pedagógica, através do 
e-mail educ_inf@colegioimaculada.com.br ou do telefone da escola (19) 3862 0102, 
que fará os encaminhamentos.     

 
Mais uma vez vale ressaltar que o nosso objetivo é intensificar nossos esforços 

no sentido de colaborar com as famílias, atendendo da melhor forma nossos alunos 
em tempos de cuidado e desafios.  

 
 Atenciosamente, 
 Cristiane Perol da Silva - Coordenadora Pedagógica 
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