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Família Marista,
Enquanto não podemos estar juntos presencialmente, queremos que saibam que podem continuar contando
conosco! Ressaltamos que não estamos de férias, seguimos com a execução do nosso ano letivo a partir de
atividades domiciliares.
Ancorados na RESOLUÇÃO CEE/SC Nº 009, de 19 de março de 2020, daremos sequência ao calendário das
aulas. O Colégio Marista Criciúma disponibilizará a partir da próxima segunda-feira (23/03) um plano de
atividades domiciliares para serem realizadas por meio das ferramentas online. Esses materiais seguem o
planejamento iniciado nas aulas presenciais e permitem que os estudantes mantenham sua rotina de estudos
em casa.
O regime especial de atividades escolares não presenciais será estabelecido por 30 (trinta)
dias, a partir de 19 de março de 2020, podendo ser alterado de acordo com as orientações
das autoridades estaduais e sanitárias. (RESOLUÇÃO CEE/SC Nº 009, de 19 de março de
2020)

Atividades domiciliares, plataformas e horários:
Educação Infantil - As atividades domiciliares estarão disponíveis no Prime e serão executadas de acordo
com as rotinas familiares.
Ensino Fundamental Anos Iniciais - As atividades domiciliares serão disponibilizadas no PRIME. Todos os
dias serão priorizados dois componentes curriculares. Usaremos também a BLACKBOARD para nossas
atividades domiciliares. As professoras manterão contato por meio das nossas plataformas digitais e
viabilizarão estratégias que ampliem os aprendizados das crianças.
Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio - Todos os professores estarão envolvidos na proposição
das atividades domiciliares, online, nas plataformas TEAMS E BLACKBOARD. As famílias devem garantir a
participação dos alunos no período de aulas e, caso seja necessário, acessar os materiais disponibilizados em
qualquer horário. A rotina de estudos dos educandos será essencial para o sucesso nas aprendizagens.
Como acessar as plataformas digitais?
Disponibilizamos um Sway explicativo sobre as plataformas digitais que facilitarão esse processo de
atividades domiciliares, você poderá acessar pelo link https://sway.office.com/CBxDyKXKXkQn43aZ?ref=Link.
Em caso de dúvidas, nossos canais de comunicação são:
maristacri@colegiosmaristas.com.br
tiago.roque@colegiosmaristas.com.br
g.borges@colegiosmaristas.com.br
Disponibilizamos também o WhatsApp da Central de Relacionamento (48)30468748 e SAA (Setor de
Assistência ao Aluno) (48) 988447410.
Cuidem-se bem e bons estudos!
Atenciosamente,
Equipe do Colégio Marista Criciúma
Criciúma, 20 de março de 2020

