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Vivemos em um tempo desafiador e temos a consciência de 

que é preciso dar continuidade aos estudos de nossos alunos. 

Portanto, preparamos este conteúdo para que pais e alunos 

fiquem por dentro das atividades do Colégio para as próximas 

semanas, pois por determinação dos órgãos competentes de 

Minas Gerais continuaremos com a suspensão de aulas, por 

tempo indeterminado.

Porém esperamos retornar às atividades presenciais o mais 

breve possível. Vamos nos comunicando constantemente para 

acompanhar a liberação ou não do trabalho presencial nas 

escolas. Estamos com muita vontade de estar dentro do nosso 

colégio e encontrar nossas crianças!

Em tempos de distanciamento social não 
podemos parar de ensinar e aprender!

Fique Informado!
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Com a relação à Educação Infantil, não foram ainda 

divulgadas, pelos órgãos competentes, orientações ou 

normativas  oficiais sobre o aproveitamento das atividades 

remotas como carga horária válida.

No entanto o Colégio Santa Teresinha seguindo as 

orientações do Conselho Nacional de Educação e da 

Secretaria de Estado da Educação de MG, entende que 

precisa manter o vínculo das crianças com a rotina escolar, por 

isso continua o trabalho  pedagógico com  interações  diárias 

com as famílias e alunos através da linha de transmissão da 

turma, tirando dúvidas e dando feedback aos pais ou 

responsáveis.
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Colégio Santa Teresinha

Rotina para as crianças em tempos 
de isolamento social



2
Vamos continuar enviando o planejamento semanal na 

segunda feira pela manhã e também uma videoaula por dia, 

orientando a atividade proposta para as crianças naquele dia.

Ressaltamos que as atividades remotas vêm sendo 

planejadas com muita responsabilidade e dedicação pelos 

professores e ajustadas de acordo com o feedeback recebido.

As atividades planejadas têm o objetivo de desenvolver o 

raciocínio, a lógica, a imaginação, a coordenação motora, as 

linguagens: oral, escrita, artística e  musical e a interação com 

os pais ou responsáveis. Salientamos a importância de todas as 

crianças realizarem as atividades e para isso contamos com a 

parceria da família.
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Os objetivos destes contatos diários são:

- Manter o vínculo com as crianças e pais ou responsáveis;
- Oferecer apoio às famílias para que uma rotina de estudos 

aconteça neste momento em que as crianças estão em casa 
em isolamento social. 

É necessário estabelecer limites, por exemplo, ter hora para 
dormir e acordar, para fazer refeições, hora para assistir 
televisão, hora de brincar e de estudar. Esta rotina no dia a dia 
das crianças ajuda na compreensão de  que  este período não 
são férias e que as regras precisam ser seguidas. 

Asseguramos aos pais ou responsáveis que vamos garantir 
aos alunos a manutenção de um ensino qualificado,  
replanejando o Calendário Escolar  levando em  conta as 
especificidades e demandas deste segmento, cumprindo 
presencialmente as horas letivas exigidas conforme  
determinações  do CNE e CEE.

Tão logo o retorno às atividades presenciais seja autorizado, 
disponibilizaremos o novo Calendário Escolar e um plano de 
retomada das aulas de forma gradativa e segura para as 
crianças. 
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Nossa missão é promover uma educação de qualidade, 

alicerçada na fé e nos princípios confessionais da 

Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência, e 

educacionais que propiciem ao aluno formação acadêmica 

necessária à vida em sociedade garantindo sua participação 

em relações sociais, afetivas e políticas.

Queremos fazer do nosso Colégio uma Instituição de 

referência pela excelência do trabalho educacional, 

assegurando resultados que permitam sua expansão e que 

seja a melhor oportunidade de crescimento para todas as 

pessoas da nossa comunidade educativa.
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Missão e Visão

Neste tempo de pandemia, vale ressaltar o nosso 
compromisso para com a educação, recordando 

sempre a nossa missão e visão institucional
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Recordando

Tesouraria
Joelma: 9 9844 0620

Educação Infantil
Entrar em contato diretamente com a professora da turmade 

seu (sua) filho (a), das 12h30 às 17h.

Coordenação Fundamental I
Jane: 9 9128 8974

Coordenação Fundamenta II e Ensino Médio
Marilene: 9 8826 0592

Comunicação Geral
9 8826 0590

Atendendo às determinações do Comitê de Crise 
extraordinário de MG-Covid 19, as aulas continuam suspensas 

por tempo ideterminado.
Informamos que alguns setores estão trabalhando em Home 

Office das 8h às 16h.

Agradecemos a compreensão!
Em tempos de distanciamento social não 

podemos parar de ensinar e aprender!

 Obs: Estamos com atendimento presencial, observando os 
protocolos de prevenção e segurança, no Colégio nas terças 

e quintas de 9h às 13h.


