
Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2020.
Circular nº 60/2020

Ref. Cronograma de Hangouts de 24 de agosto a 11 de setembro – Ed. Infantil

Caros alunos e responsáveis,

Conforme  Decreto  Estadual  n.  47.219  publicado  em  Diário  Oficial  de  19  de  agosto,  as  aulas

presenciais seguem suspensas até o dia 13 de setembro.

Segue abaixo o cronograma dos encontros síncronos coletivos do período de 24 de agosto a 11 de

setembro.                                    

 24/08 a 28/08  

Segunda – feira, dia 24 de agosto, às 14h10 – Tia Juliene às 15h30 – Miss Helena.

Terça – feira, dia 25 de agosto, às 13h10 – Tia Juliene.

Quarta – feira, dia 26 de agosto, às 13h10 – Tia Juliene e às 15h30 – Miss Helena.

Quinta – feira, dia 27 de agosto, às 13h10 – Miss Helena e às 15h30 – Tia Juliene.

Sexta – feira, dia 28 de agosto, às 14h10 – Tia Juliene.

 31/08 a 04/09  

Segunda – feira, dia 31 de agosto, às 14h10 – Tia Juliene às 15h30 – Miss Helena.

Terça – feira, dia 01 de setembro, às 13h10 – Tia Juliene.

Quarta – feira, dia 02 de setembro, às 13h10 – Tia Juliene e às 15h30 – Miss Helena.

Quinta – feira, dia 03 de setembro, às 13h10 – Miss Helena e às 15h30 – Tia Juliene.

Sexta – feira, dia 04 de setembro, às 14h10 – Tia Juliene.

 07/09 a 11/09  

Segunda – feira, dia 07 de setembro – FERIADO NACIONAL - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Terça – feira, dia 08 de setembro, às 13h10 – Tia Juliene.

Quarta – feira, dia 09 de setembro, às 13h10 – Tia Juliene e às 15h30 – Miss Helena.

Quinta – feira, dia 10 de setembro, às 13h10 – Miss Helena e às 15h30 – Tia Juliene.

Sexta – feira, dia 11 de setembro, às 14h10 – Tia Juliene.

Além dos encontros síncronos coletivos temos também os encontros individuais com a profª Juliene.

Seguem abaixo os horários individuais desta semana.

 24/08 a 28/08  

Angelo - Segunda – feira, dia 24 de agosto, às 13h10.

Manuella Eliza - Terça – feira, dia 25 de agosto, às 14h10.

Arthur - Terça – feira, dia 25 de agosto, às 15h30.

Antonella - Quinta – feira, dia 27 de agosto, às 14h10.

Henrique - Sexta – feira, dia 28 de agosto, às 15h30.

Ana Beatriz - Sexta – feira, dia 28 de agosto, às 16h30.



 31/08 a 04/09  

Angelo - Segunda – feira, dia 31 de agosto, às 13h10.

Manuella Eliza - Terça – feira, dia 01 de setembro, às 14h10.

Arthur - Terça – feira, dia 01 de setembro, às 15h30.

Antonella - Quinta – feira, dia 03 de setembro, às 14h10.

Henrique - Sexta – feira, 04 de setembro, às 15h30.

Ana Beatriz - Sexta – feira, 04 de setembro, às 16h30.

 07/09 a 11/09  

Manuella Eliza - Terça – feira, dia 08 de setembro, às 14h10.

Arthur - Terça – feira, dia 08 de setembro, às 15h30.

Angelo - Quarta – feira, dia 09 de setembro, às 13h10.

Antonella - Quinta – feira, dia 10 de setembro, às 14h10.

Henrique - Sexta – feira, dia 11 de setembro, às 15h30.

Ana Beatriz - Sexta – feira, dia 11 de setembro, às 16h30.

Continuamos  à  disposição  para  informações  adicionais  ou  esclarecimentos  eventualmente

necessários, desejando a todos um excelente final de semana.

Atenciosamente,

Equipe ESA.


