
 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020. 

Da: Coordenação Pedagógica. 

Para: Pais e/ou Responsáveis da Educação Infantil – Infantil 1 e 2 

 

Estimados Responsáveis, 

O cotidiano escolar, tal como o experienciávamos antes de março de 2020, provavelmente não será mais o 
mesmo após a pandemia de Covid-19. Diante dos desafios impostos pelo isolamento, nos deparamos com uma nova 
realidade educacional. Estamos fazendo história, vivendo uma importante fase da Educação, a cada dia novos 
paradigmas são quebrados, e torna-se extremamente importante que vivamos uma metamorfose, nos transformando 
e nos tornando ainda mais belos e fortes. 

Alinhados à BNCC, buscamos, na Educação Infantil, o desenvolvimento integral dos alunos, mesclando os 
aspectos cognitivos com aspectos sociais, afetivos e éticos. Nesse momento, onde as interações só são possíveis 
de forma virtual, traçamos estratégias que auxiliem nossos estudantes no processo de aprendizagem, e analisando 
os conteúdos que estão sendo trabalhados em cada campo do conhecimento e os projetos desenvolvidos nas séries, 
percebemos a necessidade de aumentar a carga horária das vivências on-line, para as turmas de Infantil 1 e Infantil 
2, buscando uma abordagem cada vez mais rica. 

Diante desse contexto, faremos uma ampliação na carga horária das vivências on-line para as turmas acima 
citadas, passando de uma hora diária para uma hora e trinta minutos de duração. Essa ampliação possibilitará a 
retomada das interações propostas no Programa Bilíngue. 

De acordo com as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a permanência diante da tela de um 
computador, ou celular, deve ser limitada e proporcional às idades e às etapas do desenvolvimento cerebral-mental-
cognitivo-psicossocial das crianças. Diante disso, nossa sugestão do aumento da carga horária das atividades 
remotas, é apenas para as séries de Infantil 1 e Infantil 2, conforme o permitido para a faixa etária. 
 A educação é entendida como uma ação coletiva, colaborativa, com foco na troca de experiências, no diálogo 

e na discussão de ideias, onde a aprendizagem ocorre de forma sólida. Assim, a ampliação da carga horária trará 

ainda mais segurança no caminhar pedagógico dos nossos estudantes. 

A partir do dia 15/06, seguiremos os seguintes quadros de horários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

AULAS ON LINE – INFANTIL 1 A - PROFESSORA: ANA LÚCIA CARDOSO 

 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

13h30 às 14h05 profª regente profª regente profª regente profª regente profª regente 

14h05 às 14h30 ENS. RELIGIOSO MÚSICA profª regente profª regente profª regente 

14h30 às 14h55 INGLÊS INGLÊS INGLÊS ED. FÍSICA profª regente 

14h55 às 15h profª regente profª regente profª regente profª regente profª regente 

AULAS ON LINE – INFANTIL 1 B - PROFESSORA: ANA CARLA TAVARES 

 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

13h30 às 14h05 profª regente profª regente profª regente profª regente profª regente 

14h05 às 14h30 INGLÊS INGLÊS INGLÊS ED. FÍSICA profª regente 

14h30 às 14h55 ENS. RELIGIOSO  MÚSICA profª regente profª regente profª regente 

14h55 às 15h profª regente profª regente profª regente profª regente profª regente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a parceria de sempre. 

  

Cordialmente, 

Nara Curty 

Coordenadora Pedagógica Educação Infantil  

e 1º Ano do Ensino Fundamental 

VIVÊNCIAS ON-LINE – INFANTIL 2 A - PROFESSORA: NAROVA RABELO 

 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

15h00 às 15h30 profª regente profª regente profª regente profª regente profª regente 

15h30 às 15h55 MÚSICA ENS. RELIGIOSO INGLÊS ED. FÍSICA profª regente 

15h55 às 16h20 INGLÊS INGLÊS profª regente profª regente profª regente 

16h20 às 16h30 profª regente profª regente profª regente profª regente profª regente 

VIVÊNCIAS ON-LINE – INFANTIL 2 B - PROFESSORA: ESTHER MORAIS 

 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

15h00 às 15h30 profª regente profª regente profª regente profª regente profª regente 

15h30 às 15h55 INGLÊS INGLÊS profª regente profª regente profª regente 

15h55 às 16h20 MÚSICA ENS. RELIGIOSO INGLÊS ED. FÍSICA profª regente 

16h20 às 16h30 profª regente profª regente profª regente profª regente profª regente 


