20 de abril de 2020.
Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis da Educação Infantil,

A partir do dia 22/04, como parte das ações programadas para o acompanhamento de nossas
crianças durante esse período de suspensão das aulas, iniciaremos os encontros virtuais entre os alunos e
suas professoras.
Convidamos nossas crianças e os senhores a participarem desse momento tão especial e significativo.
A equipe da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental, está preparando momentos de acolhida e
de trocas relevantes para que nossos pequenos se expressem, observem, questionem, construam
conhecimento, levantem hipóteses e trabalhem a autonomia, contemplando e respeitando os direitos de
aprendizagem da criança.
Serão vivências positivas, que fortalecerão vínculos afetivos e contribuirão para o desenvolvimento
cognitivo, social e emocional. Afinal, cada criança traz consigo particularidades em seu processo de
desenvolvimento e aprendizagem, que são favorecidas através da interação e da diversificação de
linguagens.
Nos roteiros de estudos, divulgados nesta segunda-feira, no site e nas salas de aula virtuais, os
senhores poderão conferir o dia de encontro de cada série. Os encontros serão organizados em pequenos
grupos de alunos por horários, para garantir uma interação mais intensa e significativa e a atenção
individualizada. Nesse sentido, o quadro de horários de cada grupo de alunos será divulgado no mural das
salas de aula virtuais. Ainda, os convites para participação serão encaminhados para o e-mail institucional
do aluno, contendo o seu respectivo horário de participação. Para acessar a sala de reunião, no Google Meet,
basta clicar no link disponibilizado no e-mail.
Contamos com a participação e colaboração de todos para oportunizar que nossas crianças
participem com autonomia e de forma espontânea, achando a melhor maneira para expressarem seu
protagonismo em ambiente virtual.
Para mais esclarecimentos, ou mesmo na necessidade de suporte para acesso à atividade, os
senhores podem nos contactar através de nossos canais de atendimento: WhatsApp (92 99142-9861) e
redes sociais.
Para quaisquer dúvidas, necessidade de suporte, sugestões e outros, continuamos à disposição
através dos seguintes canais:
Unidades Manaus – WhatsApp (99142-9861); e-mail – secretaria@colegiolatosensu.com e redes sociais –
Instagram e Facebook)
Unidades Acre – Telefone (99241-6339); e-mail – pedro.campelo@colegiolatosensu.com.br e redes sociais
– Instagram e Facebook)
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica do Infantil.

