
 
Esperamos que você esteja bem nesses tempos sem precedentes. É importante lembrar de             
cuidar da sua saúde física e mental. Entendemos que estes são tempos difíceis e, agora mais                
do que nunca, nossa equipe escolar estará aqui para apoiar você e seu filho, conforme               
necessário. Aqui estão algumas recomendações do conselheiro sobre dicas para manter uma            
saúde mental positiva e atividades familiares em casa. 
 
Avançaremos com instruções remotas usando a plataforma do Google a partir de 20 de abril.               
Os professores postarão lições em suas respectivas salas de aula do Google. Existem vários              
vídeos tutoriais e links abaixo sobre como acessar e navegar no Google Classroom.  
 
Seu filho terá várias salas de aula com base na sala de aula, promoções e serviços extras que                  
eles podem receber. As instruções terão várias formas, incluindo apresentações em vídeo e /              
ou áudio, instruções escritas e prática independente. Haverá lições, tarefas, recursos e sites             
para fazer login. O trabalho e as atividades serão apropriados por idade e série e as                
orientações serão específicas para o professor. Lembre-se de que o trabalho do aluno será              
avaliado na escala AE ou ME. Os alunos precisarão saber que dia é hoje e a especial                 
designada para o dia (veja a tabela abaixo). Paciência consigo mesmo, com seu filho e com o                 
professor de seu filho é fundamental, pois navegamos juntos.  

 

 Seg. Terça-feira Casar. Qui. Sex. 

Phys. Ed. Todos os 
alunos 

 x  todos os 
alunos 

Saúde  Todos os 
alunos 

x todos os 
alunos 

 

 

 Dia A Dia B C dia DiaD DiaE 

Computador
es 

3º 4º 5º   

Art 4º 5º 3   

Música 5º 3º 4º   

Biblioteca   5ª 4ª 3ª 

 
Por favor, tome o tempo para relaxar durante esta próxima semana. Fique bem e entraremos               
em contato em breve! 
Recursos para a família e contas de alunos: Como fazer 
login na sala de aula doGoogle Sala de 
Google Dicas para o sucesso doaula Dicas para o sucesso 
vídeo tutorial do 
i-Ready, faça login no i-Ready para famílias (inglês) Faça o 
login no i-Ready (português) 
Meu Math, faça login 

https://docs.google.com/document/d/10gh3_Glo2CwO92rxPpYIuPVbUWFpGjtE7fNDkcufS1Q/edit?ts=5e8f653e
https://docs.google.com/document/d/10gh3_Glo2CwO92rxPpYIuPVbUWFpGjtE7fNDkcufS1Q/edit?ts=5e8f653e
https://www.youtube.com/watch?v=Pe2mHQ8jzMk
https://docs.google.com/document/d/1EZsois9wlJq1hCvo3-mSnc9sqW4J78Y5aFpdo6ODCLA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Psl3CKwG7m9BeZpdjK4vJgJ9F-Sl8xrK/view
https://drive.google.com/file/d/1NrR5P6zIjnsG9KGViXvu4-HLXd-q5dOU/view?ts=5e8dd0fd
https://drive.google.com/open?id=1iqljYzGQgNdqdFvhoi65fSVB7L45w0My
https://drive.google.com/file/d/1ZDs4fBlLc8UcpWPwt0_7y2Ta3HxqEN6F/view?usp=sharing


 
Fazendo login no Get Epic 
 

https://drive.google.com/file/d/1gygyrGFspE8bCiBckg2Aw3_VL6HSrfUp/view

