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:
Já estão disponíveis nas plataformas online da Positivo On e da MATIFIC diversas atividades para
serem cumpridas em casa.

POSITIVO ON:

Para acesso Plataforma da “Positivo On”, entrar no site: http://positivoon.com.br/

Colocar login e senha do aluno, já enviado no e-mail do responsável.

Ao entrar na plataforma da Positivo On, terão acesso aos seguintes ícones: recentes, jogos,
atividades, músicas, vídeos, histórias, livros e trilhas..

Ao clicar no ícone solicitado, aparecerão as atividades com título, algumas indicadas pela
professora e outras liberadas pelo portal.

MATIFIC

Para acesso a MATIFIC, entrar no site: https://www.matific.com/bra/pt-br/home/

Atividades atribuídas como lição de casa a partir do Jardim II e Ensino Fundamental

Ao entrar no site, clicar no ícone iniciar sessão, após colocar login e senha do aluno, já enviado
via agenda escolar.


Ao entrar na tela da Matific do lado esquerdo terá o botão menu, lição de casa, curso completo,
arena, livro de monstros.

Algumas atividades serão indicadas pela professora, porém o acesso está liberado para uso.

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.
A partir de segunda-feira, dia 23 de março, enviaremos o link convite para participação da reunião em
grupo, diariamente.
Segue grade com horários das chamadas para reunião com as equipes e professoras:
GRADE DE HORÁRIO
ESCOLA

TURMA

PROFESSORA

HORÁRIO

MULTI VILA

JARDIM I

NATHÁLIA

13H ÀS 13H10

MULTI VILA

MATERNAL

MAYARA

13H30 ÀS 13H40

MULTI VILA

JARDIM II

GEOVANNA

14H ÀS 14H10

MULTI VILA

MINIMATERNAL

CLAUDIA

14H30 ÀS 14H40

MULTI KIDS

MINIMATERNAL

ANNE

15H ÀS 15H10

MULTI KIDS

JARDIM I

DAIANE

15H30 ÀS 15H40

MULTI KIDS

MATERNAL

NEIDE

16H ÀS 16H10

MULTI BILÍNGUE

JARDIM II

ÁDIA

9H ÀS 9H10

MULTI BILÍNGUE

1° ANO EF

DAIANE

9H30 ÀS 9H50

MULTI BILÍNGUE

2° ANO EF

JOSEANE

10H20 ÀS 10H40

MULTI BILÍNGUE

5° ANO EF

JANAINA

11H ÀS 11H20

MULTI BILÍNGUE

ATELIÊ

MARCELA

MULTI BILÍNGUE

INGLÊS

JULIANA

6ª-FEIRA - 12H ÀS 12H20
6ª-FEIRA PARA MULTI
BILÍNGUE
JD II 16H30 ÀS 16H50
EF 1ºEF/2ºEF/5º EF – 17H
ÀS 17H20

Também faremos instruções por mensagens e vídeos postados nas mídias do Colégio. Observem emails, acessem o Facebook e o Instagram do Colégio, assim como as plataformas de atividades.
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

