
Barra Mansa, 24 de março de 2020. 
 

 
Prezados Pais e Responsáveis. 

Como lidar com o desafio da criançada em casa em tempos de restrição social? 

A Equipe da Educação Infantil, alinhada com os demais segmentos e atenta às necessidades das crianças do Verbinho, 
propõe uma trilha de atividades bem interessante para esse período de permanência nos lares. Essas atividades 
possibilitarão a vivência de várias experiências importantes de aprendizagens para o desenvolvimento das crianças. 
Possibilitarão a participação da família, em momentos gostosos e de conhecimento do como as crianças aprendem. 

Onde encontrar? 

No site do Colégio, no espaço “Fique por dentro”, você encontrará um link Orientação de Estudos. Na janelinha 
Educação Infantil, você terá acesso as atividades, disponibilizadas duas vezes por semana: terça e quarta-feira.   

Criando uma rotina? 

A família, junto com a criança, deverá organizar uma rotina para o desenvolvimento tranquilo e graduado das 
atividades. Deverá ser respeitado o tempo da criança de concentração e permanência nessa dinâmica. Poderão 
combinar formas de registrar a rotina em quadro branco, adesivos e quadro magnético exercitando a escrita para a 
comunicação entre todos da família. 

O que esperar da trilha de atividades? 

Durante a trilha, as crianças terão diversão e aprendizado garantido com muitas aventuras!  

 O parceiro, Sistema Positivo de Ensino, entregará as chaves do tesouro (de acesso) à Plataforma ON (por email). 
Lembramos a correlação da nomenclatura das turmas: Maternal II (G2), Maternal III (G3), Pré I (G4) e Pré II (G5). 

 A Mind Makers com diversificadas ferramentas e dicas de experiências em família farão com que tudo fique mais 
divertido e interessante de aprender (links nas atividades). 

 Solicitamos que todas as atividades tenham o nome do aluno, sejam datadas e guardadas para a construção do 
portfólio da criança. 

Quem serão os roteiristas das trilhas?  

Preparando os roteiros para a exploração e estimulando as descobertas, contaremos com o trabalho dedicado e 
carinhoso das professoras e professores que não estão medindo esforços para entregar o melhor para cada uma de 
suas crianças.  

PARTICIPE, MAS, DE CASA!! #VENCEREMOSOCORONAVIRUS! 

Sintam-se abraçados virtualmente até que possamos nos abraçar cheios de saudades de cada uma das nossas crianças! 

Agradecemos a parceria e a confiança de todos para vencer esse grande desafio. 

Jenian Marins Aguiar Camatta 
Coordenadora da Educação Infantil 


