
Queridas Famílias!

Apresentamos o cronograma de adaptação às atividades presenciais e demais informações
importantes para um processo de inserção seguro, acolhedor e respeitoso para nossas crianças.

Nosso planejamento visa a garantir os direitos de aprendizagem tanto das crianças que
permanecem exclusivamente nas atividades domiciliares quanto daquelas que vivenciarão a
modalidade híbrida (presencial e domiciliar).

A proposta para a modalidade presencial- da Classe-Bebê e Maternais- contemplará a
oportunidade da criança frequentar a Escola todos os dias. A proposta para a modalidade on-line
envolverá, para as crianças dos grupos de Maternal, pelo menos um encontro virtual semanal. Esses
momentos interativos por meio da virtualidade serão planejados com base em recursos e estratégias
pedagógicas diversificadas.



.

INFORMAÇÕES SOBRE O RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS – Maternais Multi-idade

2ª feira – 26/4 3ª feira – 27/4 4ª feira – 28/4 5ª feira- 29/4 6ª feira – 30/4

MANTEREMOS O

CRONOGRAMA

ON-LINE.

GRUPO 1:

das 13h30min às 
14h30min

GRUPO 1:

das 13h30min às 15h

GRUPO 1:

das 13h30min às 
15h30min

GRUPO 2:

das 15h30min às 
16h30min

GRUPO 2:

das 15h30min às 17h

GRUPO 2:

das 15h30min às 
17h30min

2ª feira –03/05 3ª feira 04/05 4ª feira 05/05 5ª feira- 06/05 6ª feira – 07/05

GRUPO 1:

das 13h30min às 
15h30min

GRUPO 1:

das 13h30min às 
16h30min

GRUPO 1:

das 13h30min às 
16h30min

GRUPO 1:

das 13h30min às 
17h

Grupos 1 e 2: das 
13h30min às 

17h30min

GRUPO 2:

das 15h30min às 17h30min

GRUPO 2:

das 14h30min às 17h30min

GRUPO 2:

das 14h30min às 
17h30min

GRUPO 2:

das 14h

às 17h30min



.

INFORMAÇÕES SOBRE OS ENCONTROS VIRTUAIS- Maternais Multi-idade

– Níveis

2ª feira –03/05 3ª feira 04/05 4ª feira 05/05 5ª feira- 06/05 6ª feira – 07/05

13h30min

14h20min MD

Encontro virtual com o 

Professora Regente - para 

as crianças que 

permanecem nas 

atividades remotas. 

15h30min
MB

Encontro virtual com o 

Prof° Bob- para as 

crianças do G1 e para as 

que permanecem nas 

atividades remotas. 

MB

Encontro virtual com o 

Professora Regente - para 

as crianças que 

permanecem nas 

atividades remotas. 

16h20min MD

Encontro virtual com o 

Prof° Bob- para as 

crianças do G1 e para as 

que permanecem nas 

atividades remotas

17h10min



ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS ESTÁVEIS –



Atenciosamente, 
Equipe Técnica da Educação Infantil 

Hildair Garcia Camera e Clara Coelho

Lanche:

• O lanche será individual e trazido de

casa. Deve ser acondicionado em

embalagem identificada com nome do

estudante.

• Por medidas de segurança alimentar, os

lanches que necessitam de refrigeração 

não devem ser

enviados. Sugerimos as seguintes opções:

✓águas aromatizadas, chás, suco natural

ou de polpa 100%;

✓pães, pães de queijo, bolo e biscoitos

caseiros;

✓ frutas da preferência da criança.

Carta de Adaptação:

http://joaoxxiii.com.br/docume

ntos/Carta%20de%20Adaptaca

o%202021.pdf

Documentos Importantes: 

Guia de protocolos e

orientações à comunidade

para um retorno cuidadoso.
http://joaoxxiii.com.br/index.ph

p/jxxiii/retorno-protocolos/

Lanche: 

http://joaoxxiii.com.br/documentos/Carta%20de%20Adaptacao%202021.pdf
http://joaoxxiii.com.br/documentos/Carta%20de%20Adaptacao%202021.pdf
http://joaoxxiii.com.br/index.php/jxxiii/retorno-protocolos/

