
 

 

Prezados Senhores Pais e Estudantes,  
 
 Gostaríamos de parabenizar todos os alunos, professores e responsáveis pelo 
comprometimento e a participação nas salas virtuais (aulas on-line), pois está sendo satisfatória a 
devolutiva dos nossos estudantes neste novo processo de ensino-aprendizagem que ainda é algo 
novo para todos nós.  
 Contem sempre conosco neste processo, pois estaremos à disposição para ajudar no que for 
preciso. 
 Felizes com as conquistas alcançadas durante a semana, iremos passar algumas observações 
importantes para melhorar o desempenho dos estudantes nas salas virtuais: 
 
1. Ao entrarem nas salas virtuais, os estudantes devem fechar seu microfone para auxiliarem os 
professores na condução da aula, bem como, utilizar o chat apenas para perguntas pertinentes à aula, 
evitando brincadeiras. Faz-se necessário ficar atentos aos dias e horários determinados para 
acompanharem todo conteúdo; 
 
2. Não fique com dúvida, sempre pergunte quando precisar! Estaremos à disposição, mas 
precisamos manter a organização em nossas salas, mesmo que seja pelos meios virtuais; 
 
3. Se houver alguma dificuldade na realização das tarefas, não acumule dúvidas! Procure tirá-las na 
aula seguinte com os nossos professores do CME, ou entre em contato com os coordenadores pelo e-
mail ou por telefone; 
 
4. Como forma de segurança, o estudante deve colocar seu nome completo no acesso (nickname) ao 
entrar na sala virtual, pois a presença do estudante também será critério de avaliação, uma vez que, 
atividades, exercícios e trabalhos serão desenvolvidos nas salas virtuais; 
OBS: Esse critério é bastante importante porque na sala virtual, sempre há a presença do professor, 
do aluno e de um supervisor que analisa o comprometimento e a interação de todos em sala. 
 
5. O supervisor da sala virtual promove a segurança de todos presentes, bem como fiscaliza, orienta 
os estudantes e auxilia os professores. Ao identificar um estudante que esteja bagunçando na sala, a 
equipe de coordenação entrará em contato com os responsáveis do mesmo para adoção de medidas 
que visem conscientizar a importância do estudo; 
 
6. As videoaulas (gravadas) do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º médio) 
disponíveis serão às do Sae Digital, porque as salas virtuais terão seu horário de aula integral; A 
Educação Infantil e o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) terão uma reformulação nas videoaulas, 
porque também terão horário integral de aula. 
 
7. Procure um espaço silencioso e ventilado em sua casa para assistir às aulas; 
 
8. Organize a mesa com todo seu material escolar como: lápis, borracha, caderno, livro e etc; 
 
9. Estejam sempre alerta aos avisos do SITE DA ESCOLA; 

 
10. Procure manter uma rotina diária. 
 
11. ATENÇÃO: Esse horário disponibilizado poderá sofrer alterações levando em consideração as 
mediadas adotadas, pelos governantes, neste período da quarentena do covid-19. 
 
CONTATOS 
FONES: (81) 3455-3409/. 3455-8488 
EMAIL DA COORDENAÇÃO: 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL: coordenacaoinfantilcme@gmail.com 
 
ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ANO) coordenacaofudamental1cme@gmail.com 
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ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º ANO) coordenacaofundamental2cme@gmail.com 
 
ENSINO MÉDIO (1º ao 3º) coordenacaoensinomediocme@gmail.com 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
TURNO MANHÃ      

Maternal, Jardim I, Jardim II e Jardim III.    

                                          

HORÁRIO DA SEMANA SEGUNDA À SEXTA 

8h às 9h10 

INTERVALO 

9h40 às 11h 
 

 

  

Maternal A – Turno Manhã - JULIANE 
 
 

Maternal B – Turno Manhã - INGRID 

Jardim I A – Turno Manhã - CAMILA 

Jardim II A – Turno Manhã – JENYEIRE 
Jardim II B – Turno Manhã – PRISCILA SILVA 

Jardim III A – Turno Manhã – MICELENE 

Jardim III B – Turno Manhã - DEISE 
 

TURNO TARDE 

Maternal, Jardim I, Jardim II e Jardim III.    

                                          

 

HORÁRIO DA SEMANA SEGUNDA À SEXTA 

14h às 15h10 

INTERVALO 

15h40 às 17h 

 

TURMAS TARDE 

Maternal C – Turno Tarde - JULIANE 
 

Maternal D – Turno Tarde - PATRÍCIA 

Jardim I B – Turno Tarde – JULIENNE 
 

Jardim I C – Turno Tarde – HELOISA 

Jardim II C – Turno Tarde – CAMILA 
 

Jardim II D – Turno Tarde – INGRID 

Jardim III C – Turno Tarde – DEISE 

Jardim III D – Turno Tarde – PRISCILA  
Jardim III E – Turno Tarde – THAÍS 
 
ATENÇÃO 

 
AS AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTARÃO COM A PARTICIPAÇÃO DOS 
PROFESSORES PABLO (TEATRO), LARISSA (BALLET) E GUILHERME (DANÇA), LUCIANA 
MARCELINO (FISIOTERAPEUTA/ EDUCAÇÃO FÍSICA) E MICELENE (PSICOPEDAGOGA).  
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