
 

Taguatinga, 16 de março de 2021. 

Comunicado nº 21–3/2021/NAP I 

Assunto: Grade horária: atividades síncronas e assíncronas. 

Público-alvo: Estudantes do 2º ano “A” – Educação Infantil.  

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

Saudações Maristas! 

Para o retorno da Educação Infantil, realizamos um trabalho dedicado à reorganização das atividades pastorais 

pedagógicas e dos ambientes, sempre atentos aos protocolos e às medidas de segurança para atender as necessidades 

do Ensino Híbrido. O nosso intuito é de garantir aos nossos estudantes, seja de forma presencial ou on-line, ricas 

experiências e vivências pedagógicas. Os desafios deste recomeço trarão novas possibilidades e diversas oportunidades 

de aprendizagem. 

Propondo melhoria na qualidade das aulas, atendimentos aos estudantes e famílias, compartilhamos a nova 

grade horária, com início previsto para 18/3 (quinta-feira). 

     2º “A” – PROFESSORA RENATA – ATIVIDADES SÍNCRONAS 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

7h30 Letramento 
Matemático 

Letramento 
Matemático 

Letramento Língua Inglesa Letramento 
Matemático 

8h Língua Inglesa Sentido Religioso Letramento Movimento e 
Corporeidade 

Brincar 

8h30 Letramento Conhecimento de 
Mundo 

Língua Inglesa Letramento Musicalidade 

9h Letramento Língua Inglesa Imagem e Arte Letramento 
Matemático 

Língua Inglesa 

9h30 INTERVALO 

10h às 12h  Atividades Assíncronas  
 

 Atividades síncronas: aulas remotas transmitidas simultaneamente (estudantes no presencial e remotamente). 
 

            2º “A” – PROFESSORA RENATA – ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Letramento Conhecimento de 
Mundo 

Letramento Letramento 
Matemático 

Letramento 

 



 

 Atividades assíncronas: os docentes têm disponibilizado atividades diversas, como vídeos, livros didáticos e 

literários, experiências, atividades impressas entre outras possibilidades para enriquecimento dos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento  previstos para cada quinzena letiva. 

 Para os estudantes que permanecerão remotamente, as atividades assíncronas serão realizadas com o 

acompanhamento dos responsáveis, de acordo com o tempo, horário e local organizados pelas famílias. 

 Os estudantes que retornaram ao ensino presencial realizarão as atividades assíncronas no colégio, com a 

orientação da docente, a partir das 10h, conforme grade horária. 

Observação importante: famílias com dificuldade de impressão das atividades poderão retirá-las no colégio. 

Os horários para a retirada são: 8h às 12h e 13h às 18h (às sextas-feiras até as 17h) – com a Assistente Pedagógica 

Regina (99666-0067). 

Acreditando na eficiência dessa parceria entre escola e família, estamos à disposição para quaisquer 

necessidades. 

 

Atenciosamente, 

 

 
Lucrécia Menino 

Coordenadora Pedagógica – EI e 1º ano EF 
99979-7550 

 
 

Virgínia Santos 
Orientadora Educacional – EI 

99985-3570 

 

 

 

 

 

 
 


