CIRCULAR Nº 24/21
Assunto: Recuperação das Aprendizagens - Redação
Público-alvo: Responsáveis pelos alunos convidados a participar do projeto – 6º e 7ºanos
Data de envio: 25/06/2021
Estimados Responsáveis!
Com o objetivo de proporcionar desenvolvimento de habilidades importantes relacionadas à
Redação ofereceremos, a partir da próxima semana, o projeto “Recuperação das Aprendizagens Online”.
Para entender como ocorrerá o projeto, seguem informações:
1. Como os alunos foram selecionados a participar das aulas? A partir do conselho de classe realizado
na última semana, detectaram-se alunos que estão com algumas dificuldades no desenvolvimento
das habilidades. Em sala de aula, a professora já está realizando um trabalho intenso de
diversificação das estratégias para desenvolver as referidas habilidades. Além disso, estamos
oferecendo mais essa oportunidade.
2. É obrigatória a participação? Por se tratar de um benefício que o colégio oferece com a intenção
de qualificar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem, a participação dos alunos é de extrema
importância, embora não haja obrigatoriedade. Caso a família não deseje a participação,
solicitamos que a coordenação seja informada (wanise@colegiodomfeliciano.com.br). Se o aluno
participar, pedimos que a frequência seja observada, para respeitar a sequência de aulas planejadas
pela professora.
3. Como ocorrerão as aulas? As aulas ocorrerão na modalidade remota, uma vez por semana, e terão
duração de uma hora. Serão ministradas pela professora Renata Mödinger. Os alunos deverão
acessar a sala do Classroom criada especificamente para essas aulas. Confira o dia da semana, o
horário e o código da turma no Classroom, conforme a série:

Série

Dia da semana

Grupos

Horário

Código do
Classroom

Grupo 1
Turmas 72,73 e 74

8h30min às
9h30min

uzqixmu

Grupo 2
Turma 71

14h15min às 15h

uzqixmu

Grupo 3
Turmas 62,63 e 64

10h30min às
11h30min

u5db256

Grupo 4
Turma 61

13h30min às
14h15min

u5db256

7º ano
Segundas-feiras

6° ano

Estamos certos de que caminhamos juntos visando à construção de aprendizagens sólidas.
Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Alexsandra Monteiro e Wanise Pereira Costa
Coordenação Pedagógica e de Etapa

