
 

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2021. 

Queridos Pais do Infantil 3B: 

Iniciamos um novo ano! Sabemos que 2021 continuará exigindo de todos nós, adaptação e muitos esforços.  

Estamos preparados para receber, presencialmente, os nossos queridos alunos, seguindo plenamente todas as 
recomendações, assim que tivermos a autorização das autoridades para o retorno híbrido. Esperamos que isso ocorra 
o quanto antes! 

Mas, como ainda não temos essa autorização, nossa equipe, movida pelo pensamento do aperfeiçoamento, se 
dedicou, empenhadamente, nos últimos dias, para estruturar, da melhor forma possível, as atividades para o ensino 
remoto nesta nova fase. Planejamos um atendimento diferenciado para cada segmento, tendo em conta as 
necessidades de cada faixa etária. 

Apresentamos a vocês o planejamento das próximas semanas de aula (ensino remoto) na expectativa de que as 
crianças desfrutem com alegria das aulas e do encontro com os colegas e professores, pelo Zoom. 

Caso tenhamos a autorização para o retorno, a qualquer momento, enviaremos nova correspondência. 

Recebam o nosso afetuoso abraço, 

Vanessa Araújo - Diretoria Pedagógica 

 Aulas remotas ao vivo – ZOOM  

 
Moodle 

 

 
Semana de 3 a 5/fevereiro 

 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

15h às 15h30 
 

Momento das crianças e pais 
com as professoras 

Horários variados: Atendimentos individuais a serem 
agendados com as professoras 

Livre 
(Postados no 

Moodle) 

Videoaula Prof. de sala 
 

Videoaula Música 
 

Videoaula 
Prof. de sala 

Atividade Atividade Atividade 

Brincadeiras dirigidas Brincadeiras dirigidas Brincadeiras dirigidas 

 
A partir de 8/fevereiro 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

15h 
 

Professoras de 
sala 

 Professoras de 
sala 

 Professoras de 
sala 

 Professoras de 
sala 

 Professoras de sala 

15h15 
 

Ed. Nutricional 
  

Ed. Ambiental Aprendendo a 
pensar 

Música Ed. Física 

Livre 
(Postados 

no 
Moodle) 

Videoaula Ed. 
Ambiental 

Videoaula Ed. 
Física 

Videoaula Prof. 
de sala 

Videoaula 
Música 

Videoaula 
Prof. de sala 

Atividade Atividade Atividade Atividade Atividade 

Brincadeiras 
dirigidas 

Brincadeiras 
dirigidas 

Brincadeiras 
dirigidas 

Brincadeiras 
dirigidas 

Brincadeiras 
dirigidas 

Link para acesso à sala Zoom: enviado por e-mail e WhatsApp. 

 


