Queridos alunos, pais e responsáveis,
Mesmo estando longe da sala de aula, continuaremos fazendo nossas atividades escolares,
portanto, peço que tenham dedicação, seriedade e muito capricho.

Atenção às informações:
A partir do dia 30/03/2020, as lições serão disponibilizadas semanalmente no aplicativo
(Professus+), na parte de conteúdos e lição de casa, onde terá também alguns links de vídeos
aulas para assistirem e enriquecer seu aprendizado. Acompanhem as orientações do Colégio e
as postagens.
As Atividades Avaliativas e trabalhos continuarão acontecendo no site do Colégio:
www.colegiocasi.com , fiquem atentos para não perderem e ficarem sem a nota!
Quando vocês, alunos, fizerem essas atividades, as respostas deverão ser enviadas para o email de cada professor, conforme a disciplina logo abaixo:
Disciplina
Português
Matemática (Manhã)
Matemática (Tarde)
Geografia
História
Ciências e Religião
Educação Física
Artes
Inglês

Professor(a)
Josivania
Silvana
Marcelo
Rita
Laís
Wagner
Anderson
Paulo
Juliano

E-mail
josivaniagomes@gmail.com
profmatsilvana@gmail.com
zwippcasi@gmail.com
ritabastos709@gmail.com
laisrrichter@gmail.com
vavabiologia@gmail.com
coach.andyandrade@gmail.com
pauloartecasi@gmail.com
julianorss@outlook.com

O nosso e-mail é de uso exclusivo para dúvidas sobre atividades e trabalhos e para o envio
deles após serem feitos.
Queridos, mesmo fora do ambiente escolar, devemos manter uma rotina de estudos diários.
Procurem respeitar o horário que seria de aula normal. Não troquem o dia pela noite!! Estudo
à distância funciona, mas precisamos de muita disciplina. Tenha um cantinho adequado em sua
casa para os estudos. Fiquem atentos às datas, elas serão valiosas. Não acumule atividades,
vocês não conseguirão assistir às aulas, e fazer todas as atividades e avaliativas no tempo certo.
Lembrem-se, irá sobrar muito tempo para fazer muitas coisas, portanto, DISCIPLINEMSE!!!
As atividades deverão ser feitas conforme a orientação de cada professor.
Se por acaso seu material não está completo, deverão buscá-lo no colégio.
Faça tudo com capricho e dedicação, pois logo estaremos juntos e continuaremos nosso
estudo em sala de aula.
Se cuidem e fiquem em casa.
Com Carinho
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