Educação Infantil e Ensino Fundamental
DATA: 30 de NOVEMBRO de 2020 a 03 de FEVEREIRO de 2021.
PROJETO ANUAL: EQUIDADE: justiça, ética e dignidade.
BIMESTRAL: Sustentabilidade e busca de um futuro promissor
Boqueirão e Santa Quitéria

AVISOS GERAIS:
 Senhores pais, tomamos a liberdade de enviar a circular final para auxiliar na organização
familiar.
 Gostaríamos de salientar que quando estudantes vierem para a escola deverão seguir o
cronograma de horários com as máscaras:
7:00 às 10:00 – qualquer cor.
10:00 às 13:40 – azul.
13:40 às 15:40 – amarela.
15:40 às 19:00 – branca.
 Estamos realizando um Piquenique para os estudantes da Educação Infantil e do 1º ano, para
encerrarmos esse ano. Seguiremos todos os protocolos de saúde, para que seja um momento prazeroso
em meio à natureza, junto com a professora regente e amigos.
Estendemos esse convite para UM integrante da família de cada estudante e, por entendermos a
preocupação e insegurança dos pais que permaneceram apenas no remoto, solicitamos que usem o
seu carro, atrás do ônibus, para que não haja um contato tão próximo com um grupo maior. APENAS
UM ACOMPANHANTE POR ESTUDANTE SERÁ PERMITIDO, MESMO QUE INDO DE CARRO. É
responsabilidade de cada família levar o seu lanche e suas bebidas.
O integrante da família que desejar participar, dos estudantes que estão em casa, deverão comunicar
via e-mail da Professora Regente, que é quem acompanhará o piquenique.
MANHÃ: Saída do ônibus às 8h e retorno previsto às 12h. / TARDE: Saída do ônibus às 13h30 e
retorno previsto às 17h30.
Piquenique na Estação Ecológica – Maternal I ao 1º ano
30/11

Infantil 5 B e D Boqueirão

01/12

Infantil 5 E Boqueirão

02/12
03/12

Infantil 5 A e C Santa Quitéria
1º ano B Santa Quitéria (Remarcado, em função do tempo)
Infantil 5 D Santa Quitéria
1º A e 1º F Santa Quitéria (Remarcado, em função do tempo)

04/12

Infantil 4 A e Maternal I e II Boqueirão

07/12

Infantil 5 E Santa Quitéria

08/12
09/12

Infantil 5 A Boqueirão (Remarcado, em função do tempo)
Infantil 4 D Boqueirão
Infantil 4 C Boqueirão
Infantil 5 C Boqueirão (Remarcado, em função do tempo)

10/12

Infantil 4 C Santa Quitéria

11/12

Infantil 4 B Santa Quitéria
1º D Santa Quitéria (Remarcado, em função do tempo)

14/12

Maternal II Santa Quitéria

15/12

Maternal I Santa Quitéria

30/11 (SEGUNDA-FEIRA)
 Entrega aos pais, dos livros corrigidos do Infantil 4 ao 5º ano, dos estudantes que
permaneceram no processo remoto. Horário: 8h às 17h.
Junto aos livros, entregaremos os materiais que permaneceram na Escola, de uso individual dos
estudantes que permaneceram no processo remoto, como a caixa plástica da Educação Infantil e as
folhas almaço dos estudantes do 2º ao 5º ano.
 Nesse dia, recolheremos os cadernos do Infantil 4 ao 5º ano, exceto de Inglês, para
correção e organização final, dos estudantes que permaneceram no processo remoto.
Horário: 8h às 17h.
 Nesse dia, faremos a última coleta dos resíduos recicláveis. Horário: 8h às 17h. Após esse dia, não
receberemos mais os materiais, pois precisamos organizar a Escola para o encerramento do ano.
 Nesse dia, teremos uma Live com os diretores Cris e Ademar para falarmos sobre o ano de
2021. Horário: 20h.
Link: https://youtu.be/3TsgWhBAZiA
01/12 (TERÇA-FEIRA)
 BAZAR ATUAÇÃO – UNIDADE BOQUEIRÃO – HORÁRIO: 8h30 às 11h30 / 13h30 às 17h.
Informamos que realizaremos o bazar de uniformes usados e será necessário a apresentação de um
ingresso para a participação no mesmo. Esse ingresso será entregue pela secretaria, mediante a doação
de, no mínimo, cinco peças de uniforme em condições de doação.
Para as famílias que fizeram doação de uniformes durante a Pandemia, deverão procurar a secretaria
para retirar o ingresso.
Para as famílias novas na escola, esse ingresso será entregue sem a necessidade de doação, nesse
primeiro bazar do ano.
RESSALTAMOS que o ingresso é para participar do bazar, não representando isenção no valor de cada
peça.
Valor: R$ 7,00 por peça. Máximo 10 peças por estudante. Não será possível pagamento com cartão de
débito ou crédito.
Local: Bloco do Labs.
OBSERVAÇÃO: PARA PARTICIPAR DO BAZAR, SERÁ OBRIGATÓRIO TAMBÉM, TRAZER UM PAR DE
LUVAS.
03/12 (QUINTA-FEIRA)
 BAZAR ATUAÇÃO – UNIDADE SANTA QUITÉRIA – HORÁRIO: 8h30 às 11h30 / 13h30 às 17h.
Informamos que realizaremos o bazar de uniformes usados e será necessário a apresentação de um
ingresso para a participação no mesmo. Esse ingresso será entregue pela secretaria, mediante a doação
de, no mínimo, cinco peças de uniforme em condições de doação.
Para as famílias que fizeram doação de uniformes durante a Pandemia, deverão procurar a secretaria
para retirar o ingresso.
Para as famílias novas na escola, esse ingresso será entregue sem a necessidade de doação, nesse
primeiro bazar do ano.
RESSALTAMOS que o ingresso é para participar do bazar, não representando isenção no valor de cada
peça.
Valor: R$ 7,00 por peça. Máximo 10 peças por estudante. Não será possível pagamento com cartão de
débito ou crédito.
OBSERVAÇÃO: PARA PARTICIPAR DO BAZAR, SERÁ OBRIGATÓRIO TAMBÉM, TRAZER UM PAR DE
LUVAS.

04/12 (SEXTA-FEIRA)
 Entrega do Projeto Interdisciplinar do 6º ao 8º ano. O trabalho precisa ser entregue na data,
para que seja validada a nota integral. Horário: 8h às 17h.
05/12 (SÁBADO)



Resgate dos conceitos básicos de Produção Escrita e dos Cálculos Matemáticos do 2º ao 5º ano,
conforme cronograma enviado especificamente para cada série.
Os estudantes que estão frequentando as Oficinas na Escola deverão vir para a Escola no mesmo
horário que durante a semana. A proposta para esse dia será de atividades pedagógicas do período
regular.
Os estudantes deverão comparecer somente no horário de estudo estabelecido com a professora
regente, sem a possibilidade de permanência no contraturno. Para os estudantes do período integral,
somente o lanche será servido, não serviremos café da manhã, almoço ou jantar nesse dia.
Aos estudantes que permaneceram no Ensino Remoto, esse momento acontecerá pelo Zoom, conforme
horário previsto no cronograma.

09/12 (QUARTA-FEIRA)
 Entrega dos cadernos devidamente corrigidos dos estudantes do Infantil 4 ao 5º ano.
Horário: 8h às 17h
 Entrega do trabalho de Educação Física que irá compor a nota do 4º bimestre, para todos os
estudantes do 2º ao 9º ano. Os estudantes do 2º ao 5º ano que estão frequentando as Oficinas, foram
avaliados na Escola.
 Nesse dia, disponibilizaremos as avaliações bimestrais do 2º ao 5º ano xerocadas para os
estudantes que estão exclusivamente no Ensino Remoto. Pedimos encarecidamente que as
famílias cumpram o calendário estabelecido e não entreguem as avaliações fora de data e horário,
evitando que os estudantes conversem entre si ou se antecipem com as respostas.
10/12 (QUINTA-FEIRA)
 Início das Avaliações Bimestrais do 1º ao 5º ano, conforme cronograma enviado anteriormente.
 Entrega do Projeto Interdisciplinar do 5º ano. O trabalho precisa ser entregue na data, para que
seja validada a nota integral. Horário: 8h às 17h.
11/12 (SEXTA-FEIRA)
 Avaliações Bimestrais do 1º ao 5º ano, conforme cronograma enviado anteriormente.
 Avaliação Bimestral On-line do 6º ao 9º ano. O link para a realizaçaõ da avaliaçaõ será
disponibilizado pelo Coach, ao vivo, no encontro das 7h30.
Caso haja qualquer dificuldade para acesso das questões ou envio das respostas, solicitamos que não
procurem o grupo de TI, pois as professoras: Luciana (ID: 504 477 0489) - Santa Quitéria e Gianne (ID:
324 476 2374) - Boqueirão, estarão à inteira disposição pelo aplicativo Zoom das 8h às 11h para auxiliar
em caso de qualquer dúvida.
12/12 (SÁBADO)
 Apresentação do Projeto Interdisciplinar, do 6º ao 8º ano.
Nesse dia, a turma será dividida pela Escola em dois grupos. Os grupos serão mantidos com a mesma
organização do sábado em que realizamos a 2ª revisão. Grupo 1 virá para a apresentação das 7h às
9h30 e o Grupo 2 das 10h às 12h.
O estudante que não puder comparecer a apresentação na Escola, fará via Zoom nesse mesmo dia nos
horários e com os professores pré-estabelecidos, os mesmos que realizaram a 2ª revisão.
 Avaliações Bimestrais do 2º ao 5º ano, conforme cronograma enviado anteriormente.

14/12 (SEGUNDA-FEIRA)
 Avaliações Bimestrais do 1º ao 5º ano, conforme cronograma enviado anteriormente.
 Avaliação Bimestral On-line do 6º ao 9º ano. O link para a realizaçaõ da avaliaçaõ será
disponibilizado pelo Coach, ao vivo, no encontro das 7h30.
Caso haja qualquer dificuldade para acesso das questões ou envio das respostas, solicitamos que não
procurem o grupo de TI, pois as professoras: Luciana (ID: 504 477 0489) - Santa Quitéria e Gianne (ID:
324 476 2374) - Boqueirão, estarão à inteira disposição pelo aplicativo Zoom das 8h às 11h para auxiliar
em caso de qualquer dúvida.
 Nesse dia, faremos um plantão de atendimento para receber as avaliações bimestrais realizadas em
casa entre os dias 10 a 14 de dezembro, para que as professoras tenham tempo de qualidade para
realizar as correções. Pedimos que as famílias do 2º ao 5º ano tragam as avaliações nesse dia para
que o boletim possa ser entregue dentro do prazo, IMPRETERIVELMENTE. Horário do plantão: 18h30
às 20h30.
 Último dia de aula para os estudantes que não ficarem de recuperação final do 2º ao 5º ano.
 Pedimos gentilmente que as famílias do Maternal I ao 1º ano que forem sair de férias antes do dia 23
de dezembro, comuniquem via agenda para que a professora regente possa realizar a devolução de
todos os pertences dos estudantes que estão na Escola.
15/12 (TERÇA-FEIRA)
 Avaliações Bimestrais do 1º ano, conforme cronograma enviado anteriormente.
 Avaliação Bimestral On-line do 6º ao 9º ano. O link para a realizaçaõ da avaliaçaõ será
disponibilizado pelo Coach, ao vivo, no encontro das 7h30.
Caso haja qualquer dificuldade para acesso das questões ou envio das respostas, solicitamos que não
procurem o grupo de TI, pois as professoras: Luciana (ID: 504 477 0489) - Santa Quitéria e Gianne (ID:
324 476 2374) - Boqueirão, estarão à inteira disposição pelo aplicativo Zoom das 8h às 11h para auxiliar
em caso de qualquer dúvida.
 Último dia de aula para os estudantes que não ficarem de recuperação final do 6º ao 9º ano.
 Avaliação de 2ª chamada aos estudantes do 2° ao 5° ano, às 7h30.
 Início da Colônia de Férias para os estudantes do 2º ao 6º ano do Integral.
16/12 QUARTA-FEIRA)
 Avaliações Bimestrais do 1º ano, conforme cronograma enviado anteriormente.
 Conselho de Classe do 2º ao 9º ano.
17/12 (QUINTA-FEIRA)
 Avaliações Bimestrais do 1º ano, conforme cronograma enviado anteriormente.
 Entrega do boletim e relatório do 4º bimestre, para os estudantes do 2º ao 9º ano.
Realizaremos a entrega em sistema de drive-thru, para que cada professora regente ou coach possa
realizar a entrega da sua turma.
Horários de entrega:
17h30 às 18h30 – 2º ao 5º ano
18h30 às 19h30 – 6º ao 9º ano
A família que tiver dois filhos (sendo um deles do 6º ao 9º ano), em horários diferentes, deverá vir no
horário do 6º ao 9º ano, para que ambos os boletins estejam disponíveis.
18/12 (SEXTA-FEIRA)
 Tira dúvidas para os estudantes que ficarem em recuperação do 2º ao 9º ano, pelo Aplicativo
Zoom, para todos. Conforme cronograma que será disponibilizado no site da escola (Cronograma de
Recuperação | Escola Atuação (escolaatuacao.com.br).

19/12 (SÁBADO)
 Tira dúvidas para os estudantes que ficarem em recuperação do 2º ao 9º ano, pelo Aplicativo
Zoom, para todos. Conforme cronograma que será disponibilizado no site da escola (Cronograma de
Recuperação | Escola Atuação (escolaatuacao.com.br).
21/12 (SEGUNDA-FEIRA)
 Avaliação de recuperação final, para os estudantes que ficarem em recuperação do 2º ao 9º
ano. A avaliação de recuperação será realizada presencialmente, com início às 7h30.
Conforme cronograma que será disponibilizado no site da escola (Cronograma de Recuperação |
Escola Atuação (escolaatuacao.com.br).
22/12 (TERÇA-FEIRA)
 Avaliação de recuperação final, para os estudantes que ficarem em recuperação do 2º ao 9º
ano. Conforme cronograma que será disponibilizado no site da escola (Cronograma de Recuperação
| Escola Atuação (escolaatuacao.com.br).
 Entrega de relatórios, para os estudantes da Educação Infantil e do 1º ano, em sistema de
Drive-thru.
Horário: das 18h às 19h.
Nesse dia, pedimos gentilmente que os pais busquem as crianças do Maternal I ao 1º ano entre 17h15
e 17h45, para que as professoras regentes possam estar no momento da entrega.
O DVD-R com as filmagens da Educação Infantil, que seria entregue agora em dezembro,
será substituído. Nesse ano, enviaremos apenas um link, e o valor do DVD-R pago no início
desse ano, será utilizado em 2021.
23/12 (QUARTA-FEIRA)




Entrega dos boletins pós-recuperação dos estudantes do 2º ao 9º ano, das 17h às 18h.
Último dia de aula para os estudantes do Maternal I ao 1º ano.

24/12 (QUINTA-FEIRA)



Nesse dia, não abriremos a Escola.

28/12 (QUINTA-FEIRA)
 Início da Colônia de Férias para os estudantes do Maternal I ao 1º ano do Integral.
31/12 (SEGUNDA-FEIRA)



Nesse dia, não abriremos a Escola.

INÍCIO DO ANO LETIVO 2021
(Salientamos que, se houver problemas por conta da Pandemia, o cronograma 2021
poderá ser alterado)
04 a 29 de janeiro – Colônia de férias, para os estudantes do Maternal I ao 6º ano, do Período Integral.
Até o dia 06 de janeiro – Pedimos que as famílias posicionem a escola via e-mail sobre a decisão quanto
ao estudante participar do ensino remoto ou presencial. Pedimos que, seja qual for a decisão, a família
comunique a escola para que possamos organizar o ano de 2021.
A decisão de permanecer em modo remoto, compreenderá o período do 1° semestre, havendo a
possibilidade de mudança entre os sistemas remoto X presencial apenas mediante vaga e no fechamento
de cada semestre.
Unidade Boqueirão: remotoboq@escolaatuacao.com.br
Unidade Santa Quitéria: remotosanta@escolaatuacao.com.br
25 a 29 de janeiro – Semana Pedagógica, para todos os professores.
25 a 29 de janeiro – Visita às famílias do Maternal I.
25/01 – Reunião com os pais do Maternal I – Santa Quitéria. Horário: 17h15.
25/01 – Reunião com os pais dos 6os anos – Santa Quitéria. Horário: 7h15.
26/01 – Reunião com os pais do Maternal I – Boqueirão. Horário: 17h15.
26/01 – Reunião com os pais dos 6os anos – Boqueirão. Horário: 7h15.
27/01 – Reunião com os pais dos Maternal II – Boqueirão. Horário: 17h15.
27/01 – Reunião com os pais dos 1os anos – Boqueirão. Horários: 7h15 / 17h15.
27/01 – Entrega dos materiais do Maternal I ao 1º ano das 15h às 17h – Boqueirão.
28/01 – Reunião com os pais dos Maternal II – Santa Quitéria. Horário: 17h15.
28/01 – Reunião com os pais dos 1os anos – Santa Quitéria. Horários: 7h15 / 17h15.
28/01 – Entrega dos materiais do Maternal I ao 1º ano das 15h às 17h – Santa Quitéria.
01 de fevereiro - Início das aulas, para todos os estudantes do Maternal I ao 2º ano (Meio Período e
Integral).
02 de fevereiro - Início das aulas, para todos os estudantes do 3º ao 9º ano (Integral).
02 de fevereiro – Reunião com os pais dos 2os anos – Santa Quitéria. Horários: 7h15 / 17h15.
03 de fevereiro - Início das aulas, para todos os estudantes do 3º ao 9º ano (Meio Período).

