
       
REF.: COMUNICADO 6º. ANO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 
 
Olá alunos! 

Semana desafiadora que acabamos de viver, não?!  

Aprendemos a aprender. Isso é muito bom! 

 
 

ATENÇÃO ALGUNS PROCEDIMENTOS PARA A SEMANA 06 A 09/04 
 

1. A COORDENAÇÃO OU PROFESSOR IRÁ ENVIAR O GABARITO NO GRUPO, ANTES DO INÍCIO DA AULA. 

Turno da manhã- às 7:00 horas . 

Turno da tarde – às 11:00 horas.  

 

2. Não se preocupe em corrigir no momento que for enviado, você tem tempo para fazê-lo, organize seu 

horário para essa tarefa.  

 

3. Essa semana, iremos desafiá-los um pouco mais, convidando para que tentem participar de uma sala 

de vídeo conferência. Mas caso não consiga, não se preocupe, esse é um “momento a mais” para as 

correções, NÃO ESTÁ VALENDO COMO PRESENÇA A AULA. O canal de conferir presença é o grupo 

whatsApp e a entrega das atividades. 

 

4. Para acessar, preciso que baixe o aplicativo Zoom https://zoom.us/download   no celular ou 

computador. Depois de criada a sua conta e feito o download do aplicativo, basta aguardar, que 

enviaremos um link no dia da aula e no horário de sua série.  

O procedimento é simples, mas precisa de um bom acesso à internet, e caso não consiga, não se 

preocupe, você já está com um bom roteiro de aula para os seus estudos. 

 

5. Consulte o horário da sua série: 

 

Fundamental 7º. ao 9º.ano  Ensino Médio 

7º. Ano – 9h 1º. Ano – 9h 

8º. Ano _ 10:30h  2º. Ano _ 10:30h  

9º. Ano _ 12:00h  3º. Ano _ 12h 
 

         Cada professor terá, no máximo, 40 min de aula na série. 
 

            

          É isso por hora. Bom final de semana, e leiam com os pais, a cartilha que foi enviada, daqui por diante 

será sempre assim, estaremos sempre empenhados para ajudar nesse novo caminho.                                              

          Conte conosco sempre.  

 
Gestores do Colégio Bonfim 
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