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Foz do Iguaçu, 07 de maio de 2020 

 

Estimados pais e responsáveis dos/as Estudantes da Educação Infantil, 

 

Informamos a vocês que a partir da próxima semana, dia 11 de maio de 2020, 

migraremos o envio dos roteiros de estudo e interação com as famílias para um novo canal. 

As atividades serão publicadas no ambiente virtual das salas de aula do Google Classroom. 

Cada turma terá sua sala correspondente nessa plataforma, na qual também serão 

inseridas as atividades das aulas específicas (inglês e musicalização). 

O objetivo dessa mudança é centralizar os roteiros de estudo em um local único, 

alinhado com as mesmas ferramentas que os demais segmentos do Colégio estão 

utilizando nesse período de regime especial de aulas. Além disso, esse novo formato 

apresenta ferramentas próprias para devolutivas das atividades e para ocasionais diálogos 

ao vivo (Google Meet), a serem informados pela Coordenação Pedagógica. 

É importante recordar que, de acordo com as orientações dos órgãos competentes, 

para a Educação Infantil essas atividades remotas não serão passíveis de validação, 

diferente dos demais segmentos, necessitando serem repostas posteriormente. Contudo, 

elas objetivam manter o vínculo com a escola, ao mesmo tempo que, com a colaboração 

ativa da família, continuam a estimular as aprendizagens das crianças no ambiente familiar. 

Orientação técnica importante: o acesso às salas de aula virtuais pode ser feito a 

partir da próxima segunda-feira, dia 11/05, pelo link https://classroom.google.com/login . 

Cada estudante possui um usuário próprio que lhe permite acessar sua sala específica; 

esse usuário é formado pelo código da matrícula + primeiro nome da criança + 

@cvsaojose.com.br . Ao entrar pela primeira vez no sistema, a senha corresponde à data 

de nascimento do/a estudante (oito dígitos em sequência), a qual será alterada por outra 

senha forte definida pela família. Qualquer dúvida entrar em contato coma secretaria pelo 

Whatsapp (45) 9 8817 3501. 

 

Atenciosamente, 

Direção e Coordenação Pedagógica 

https://classroom.google.com/

