
 

PROGRAMA LITERAL ONLINE – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Boa tarde queridas Famílias Literal <3 

Nosso Programa Literal Online está no ar!!! 

Depois de muito pesquisar, decidimos disponibilizar em nosso próprio site, www.escolaliteral.com.br, os recursos 
com maior facilidade de acesso e conexão, desejamos que nosso ambiente virtual tenha fácil navegação, 
promovendo assim autonomia aos nossos alunos e segurança às famílias, atualizamos o mesmo para acomodar 
todas as gravações das nossas aulas  ao vivo, desta forma a família  terá acesso ao conteúdo a qualquer momento!  

O SITE ESTÁ COM MUITAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS!!! CONFIRA HOJE!!! 

A área do site: “Aula Online” é protegida por senha, porém, após informá-la uma vez não será necessário repeti-la.  
SENHA ÁREA DE ACESSO AULAS ON-LINE: literalonline2020 

Ontem na live, (disponível para assistir no youtube, igtv e facebook), observamos que as famílias apoiaram a nossa 
proposta de atividades online, porém não consegui abordar o tema da Educação Infantil em grande parte da live, 
acredito que devemos organizar um momento para conversar apenas com as famílias da Educação Infantil.  

Gostaria apenas de esperar estes três dias de programa teste que realizaremos nesta semana, (cronograma enviado 
nesta tarde pela Coordenadora Angelita) assim, ainda nesta sexta-feira vocês poderão nos ajudar com um feedback  
sobre a viabilidade deste modelo.  

Neste Programa desenhado por nós, os alunos terão 20 minutos de encontros de turma diários, sempre no mesmo 
horário ao vivo, três vezes por semana com a Professora regente outras  duas com os professores de área ( Inglês, 
Psicomotricidade, Movimento e Música), estas aulas serão gravadas e ficarão arquivadas por turma e área de 
conhecimento em pastas que começaremos a “rechear” amanhã em nosso site a partir dos nossos primeiros 
encontros. Este é um planejamento inicial, na Educação Infantil deve-se pensar sempre esperando o que as crianças 
nos trarão <3 

Não sabemos se o Maternal e nem se suas famílias em home office conseguirão cumprir um cronograma diário ao 
vivo, também sabemos que provavelmente este tempo será curto para nossos alunos em pré-alfabetização, para 
todas em geral, talvez seja necessário acrescentar maior carga horária das disciplinas de área, já que apresentam 
maior dinamismo e imaginamos que eles estejam precisando muito gastar energia! Todos estes ajustes deverão ser 
feitos turma por turma, a cada idade, a Educação Infantil não pode ser pensada com um segmento único. 

Inclusive sugiro que após uma primeira reunião para dúvidas gerais entre sexta e sábado, façamos uma reunião de 
pais na próxima semana, por turma via Zoom, o que acham? 

Portanto AMANHÃ, (22/04), iniciaremos COM AULAS TESTES AO VIVO por turmas, na plataforma Zoom Meetings 
que será a ferramenta que utilizaremos para os encontros ao vivo conforme CRONOGRAMA QUE VOCÊS JÁ 
RECEBERAM DA COORDENAÇÃO. 

O ALUNO NÃO PRECISA TER NENHUM CADASTRO PARA UTILIZAR O ZOOM, diariamente enviaremos via App Literal o 
Link de acesso para a sala virtual, porém deve ter o App, que é gratuito, baixado no computador, tablet ou celular 
para poder inserir o link enviado. 

Fiquem atentos!  Até amanhã! 
                                                                             Carinhosamente/Equipe Literal 


