São Paulo, 20 de março de 2020.
Senhores Pais ou responsáveis,
Estamos passando por um momento delicado com a pandemia do COVID 19 e acreditamos que todos
devemos colaborar para que a crise causada pela doença seja a menor possível.
Desta forma, a equipe do Grupo Multicultural Educação estará trabalhando remotamente a partir de
segunda-feira, dia 23 de março, e assim deve continuar até nova recomendação dos órgãos
governamentais.
Por conta das aulas suspensas, tivemos que cancelar alguns eventos e programações da escola que seriam
realizados durante esse período como Aula Aberta, Saída Cultural, Feira de Ciências, avaliações e reuniões.
Desta forma, informamos que assim que tudo se normalizar cumpriremos com as atividades programadas
com novas datas.
Nossos telefones serão direcionados para atendimento e os habituais canais sociais como e-mail, Facebook
e Instagram estarão ativados e serão respondidos normalmente.
Mudamos a nossa forma de trabalho, mas continuamos na ativa desenvolvendo os projetos em
andamento, para que nosso trabalho continue e que nossos alunos e alunas tenham um acompanhamento
das atividades, e não percam os vínculos com os estudos e professores, pois neste período de suspensão
das aulas, é de extrema importância que os alunos mantenham uma rotina e realizem atividades
pedagógicas.
A partir da próxima semana, quando estaremos com as aulas suspensas, intensificaremos nossa rotina
através de vídeos e atividades, via online, para que, desta forma, as professoras possam dar continuidade
aos projetos e trabalhos com as crianças.
Pedimos a gentileza, até que tudo se normalize que fiquem atentos às redes sociais para que juntamente
com seus filhos possam acompanhar esse processo. Atenção às informações abaixo:

ZOOM
Agendaremos reuniões via Zoom Meetings que é uma ferramenta de vídeoconferência, em horários
determinados, com mensagens, vídeos com instruções de atividades e explicações de conteúdo, com as
professoras e equipe de gestão, com duração de EDUCAÇÃO INFANTIL - 10 MINUTOS/ ENSINO
FUNDAMENTAL - 20 MINUTOS. As reuniões acontecerão em caráter experimental, poderá incorrer em
erros e um pouco de demora, portanto pedimos paciência a todos.
Para ingressar na reunião:



Clique no link do Zoom enviado por e-mail pela nossa equipe de suporte.
Você pode copiar e colar o link na barra de endereço do navegador. No celular o acesso é direto
clicando no link. Poderemos enviar o link a partir de domingo dia 22/03, com horários e datas
agendadas.
 Clique em abrir reuniões do Zoom ao ver o diálogo do sistema.
Também faremos instruções por mensagens e vídeos postados nas mídias do Colégio. Fiquem atentos aos
e-mails, acessem o Facebook e o Instagram do Colégio, assim como as plataformas de atividades.
Para o BERÇÁRIO e MINIMATERNAL, encaminhamos links para pura diversão:

Contação de Histórias para Crianças por FAFA
 O livro sem figuras de B. J. Novak – Ed. Intrínseca https://www.instagram.com/tv/BvwXVAGnKOL/
 Bárbaro de Renato Moriconi. Editora Companhia das Letrinhas
https://www.instagram.com/tv/BvwXFvdn5Xk/
 A professora encantadora, de Márcio Vassallo, ilustrador por Ana Terra. Editora Abacatte https://www.instagram.com/tv/B3o2F5mlee5/
 O Rei vesgo de Monteiro Lobato - https://www.instagram.com/tv/B7bAlGVpIPY/
Contação de Histórias para Crianças por Carol Levy
 O Dono da Bola - https://www.instagram.com/tv/Bx4yS69HPZw/
 A Jacarezinha Que Mordia - https://www.instagram.com/tv/ByH5haLHCUU/
 Clarice Lispector para as crianças como nascem as estrelas https://www.instagram.com/tv/BzO_OhYAcQ6/
 A língua do Nhém - https://www.instagram.com/tv/Bz0ByGQHZOv/
 O Paraíso dos Gatos, Uma história do folclore japonês https://www.instagram.com/tv/B1OUoPLAhqd/
 O Gato e a Raposa - https://www.instagram.com/tv/B0pUtzXAuLc/
LIVES
 Fafa Conta: 10h30 (seg, qua e sex) e 16h30 (ter e qui)
https://instagram.com/fafaconta?igshid=t2fn2qnupqeg
 Carol Levy: 11h30 https://instagram.com/carollevy?igshid=14yiw5frorjpy
Todas estas medidas visam colaborar para a diminuição máxima da disseminação da COVID 19. Esperamos,
que em breve, possamos voltar a nos ver pessoalmente e que todos estejam com saúde comemorando o
fim deste período de necessárias restrições.

Juntos somos mais fortes!!!
Atenciosamente,
Grupo Multicultural

