EDUCAÇÃO INFANTIL – ENSINO FUNDAMENTAL – ENSINO MÉDIO

Paz e Bem!
Curitiba, 23 de março de 2020.
Caros Alunos, Pais e Responsáveis
Paz e Bem

Nós, do Colégio Assunção, esperamos que todos estejam bem com essa nova rotina, importante e necessária
em todos os lares.
Vivemos uma experiência nova, um modo diferente de rotina, ainda que temporário. E mesmo distante, a Equipe
Pedagógica e Docente do Colégio Assunção está de forma remota trabalhando com adaptações ao planejamento
e elaboração de atividades para os alunos ASSUNÇÃO.
E, nesse momento, contamos com o apoio e assessoramento paralelo do Sistema de Ensino Poliedro, material
didático adotado no Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Acompanhe o que estará à disposição:
• Site Colégio Assunção – Roteiros de Estudos: realizar conforme encaminhamento dos professores.
• Site Poliedro – Poliedro Home School - videoaula, tarefas, resolução de exercícios com o conteúdo da
programação atual, atividades para toda Coleção Callis (6º ao 9º ano), Lúmen (1ª e 2ª série) e turmas de 3ª
série (Terceirão).
•

HD Virtual – dicas, exercícios, vídeos e outros encaminhamentos para realização de atividades (acesse o site
Poliedro - Portal Edros – Tecnologia Educacional – HD Virtual – Perfil Aluno – pasta 2020 – Colégio Nossa Senhora da
Assunção – pasta da turma – 1º bimestre – Componente Curricular).

• Estude +: listas atualizadas de exercícios, com resolução e gabarito.
O Colégio Assunção conta com a parceria do Sistema Poliedro para que a rotina dos alunos seja a mais produtiva
possível. Os primeiros conteúdos já estão disponíveis no site Poliedro.

Agradecemos a compreensão de todos e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
Em caso de dúvidas favor enviar e-mail
(no assunto, favor colocar nome do aluno, ano/ turma).
Ensino Fundamental II – sop.ef@assuncaocuritiba.com.br
Ensino Médio – ensinomedio@assuncaocuritiba.com.br
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