
Orientações 
aos familiares 



Senhores Pais e responsáveis 

Sobre o momento que estamos 
vivendo 

A direção da EMEEEIF Madre 
Cecilia informa que diante da 
situação Nacional de Pandemia do 
COVID – 19 ainda não há previsão 
para o retorno das aulas de forma 
presencial.  

Estamos sentindo falta de todos 
nossos estudantes! 

Precisamos ter esperança de que 
tudo isso vai passar e que vamos 
nos reencontrar novamente.  

Diante disto, informamos que 
retornaremos com nossas aulas (de 
forma remota) a partir do dia 26 de 
maio.     

Sobre o atendimento que será 
oferecido no site da prefeitura de 
Taubaté 

Informamos que as  propostas para 
todos alunos estão disponibilizadas no 
site da prefeitura dentro do Programa 
escola sem muros na aba Educação 
Especial/Madre Cecília. 

As atividades propostas no site serão 
impressas e disponibilizadas na 
secretaria da unidade escolar para a 
retirada das famílias. 

Semanalmente (toda segunda-feira) 
teremos atividades novas no site da 
prefeitura para nossos estudantes. 
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 Canais de Comunicação  
Interação entre escola, professores, alunos e familiares 
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Formas de interação entre escola e família 
 

Teremos como meios de comunicação: 

1. telefone da escola para informações e orientações;  

2.Grupos de WhatsApp  da turma  para  interação pedagógica entre alunos, familiares e 
professores. 

 

A interação pedagógica  nos grupos de WhatsApp  acontecerá toda terça, quarta e quinta-feira 
nos seguintes horários: 

 

Turma da manhã: 9h30 até as 10h30 

Turma da tarde:14h30 até as 15h30 

Turma da noite:16h até 17h 
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Atividades pedagógicas  
Semana do dia 26/05 ao dia 29/05 
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RELAÇÃO DE ATIVIDADES POR PROPOSTA 
 

◎ Educação Infantil: Explorando os Sentidos 

◎ Fundamental I e EJAs I e II: História em Quadrinhos 

◎ PDDI e DA: Estratégias de Jogos 

◎ CRIAR: Vamos Brincar de Lanterna 

◎ Propostas Diferenciadas: Rotina  

◎ Educação Física: Deslocamento em Linhas 

◎ Arte: Monotipia 

 

ATENÇÃO: 

 As Propostas Diferenciadas compõem: Criar   Diferenciado, autismo, PC, API e Múltiplos 

 As atividades de arte e educação física é a mesma para todas as propostas 
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RETORNO DAS ATIVIDADES  REALIZADAS PELOS ALUNOS 
 

As atividades realizadas pelos alunos  deverão ser 
registradas pelos familiares por meio  de fotos ou vídeos 
curtos e enviadas no próprio grupo de whatsApp da 
turma para a validação do professor. 
 

As atividades impressas deverão ficar com os alunos e 
deverão ser entregues no momento que as aulas 
presenciais voltarem. 
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E que nunca nos falte a 
esperança de dias melhores! 
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EQUIPE MADRE CECÍLIA 

Estamos juntos... 


