
Bem-vindos!
 

  Desejamos boas-vindas a mais um ano letivo da Casa Escola. Neste 2021, camos mais hábeis e

ainda mais empenhados em tornar o ambiente escolar um lugar de encantamento e aprendizagens

dentro dos padrões da biossegurança. Mesmo com tantas incertezas quanto à pandemia, estamos

mais convictos de que a escola é um lugar importante na vida das crianças - seja na modalidade

remota ou presencial. 

  Reforçamos o empenho de toda a equipe Casa Escola em oferecer segurança sanitária aos nossos

alunos que retornaram ao ambiente presencial. Os protocolos contra a Covid-19 seguem sendo

aplicados com higienização permanente, distanciamento, uso de máscaras e álcool 70º em todos os

ambientes. 

  Pedimos aos familiares dos alunos que retornaram ao ensino presencial que sigam com os cuidados

e atenção máxima a qualquer sintoma apresentado. Caso surja qualquer sintoma ou suspeita,

comuniquem à escola o quanto antes. Respeitem os horários de chegada e saída e conversem com

seus lhos, diariamente, sobre os cuidados necessários para mantermos a saúde de todos. 

  Mesmo sem saber quando seremos vacinados, temos a certeza de que esse ano será de melhorias,

novas conquistas e de mais superações!

Tema anual - O tempo 
 
  O ano de 2020 nos fez re tir muito sobre

como usufruímos o tempo. Os meses de

isolamento social nos obrigaram a uma espera

sem previsão de m. Enquanto isso, pudemos

viver mais intensamente o afeto com nossos

familiares. Assim, muita gente passou a

enxergar o tempo de uma forma diferente. 

  Em 2021 a Casa Escola propõe re xões

sobre esse tema tão instigante: “O Tempo”.

Entendê-lo é buscar respostas sobre quem

somos, de onde viemos, para onde vamos... É

compreender os processos e as mudanças

pelas quais o universo e todos nós passamos. 
Leia mais →

Troca de experiências
 

  Em janeiro, a Geekie One – plataforma de

ensino online – reuniu virtualmente as escolas

parceiras de todo país, incluindo a nossa. No

encontro, debatemos as estratégias aplicadas

ao ensino híbrido, trocamos experiências

sobre a situação de cada instituição frente à

pandemia e sobre o planejamento para o ano

de 2021. Na oportunidade, fomos convidados

a compartilhar a nossa experiência e

estratégias adotadas para o retorno ao

presencial. 
Leia mais →

Ensino Híbrido: entenda o que é e como
de fato funciona

Higiene pessoal infantil: como ensinar
bons hábitos para as crianças?
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