Caros pais,

Nestes tempos difíceis de isolamento, esperamos que esteja seguro e cuide
bem de si e dos seus! Estamos sempre acessíveis pelo telefone 063 / 38.12.27 ou
pelo e-mail direction2.imma@gmail.com
Primeiro, queremos agradecer aos pais, por terem feito tudo o que puderam
para manter os seus filhos em casa. Esperamos que possa continuar assim, caso
contrário, ligue-nos para que possamos encontrar uma solução juntos.
Também gostaríamos de agradecer à nossa equipa educacional, que faz tudo o
que pode para melhorar! Que procura soluções com a direção, que está sempre
disponível para ajudar de longe, que se envolve e se preocupa com seus alunos.
O ministério pede-nos para fornecer trabalho escolar para que os seus filhos
mantenham o hábito de trabalhar. Pedimos que não efectue NENHUMA
APRENDIZAGEM NOVA, pois são os professores que têm a pedagogia necessária
para que o seu filho entenda o assunto correctamente, em profundidade. As folhas
fornecidas são usadas apenas para treinar o que seu filho já aprendeu (e que ele não
esqueça) e principalmente para manter uma atitude de trabalho. Pedimos, portanto,
que não vá mais longe na matéria, porque as formas de aprendizagem são tão
diversas que, no final, o seu filho pode-se perder nas aprendizagens.
Pedimos que coloque o seu filho a trabalhar durante 1 hora pela manhã e 1 hora
pela tarde. Portanto, 2 horas de trabalho por dia, consigo ao lado, se possível, são
suficientes para treinar o cérebro do seu filho. Durante o resto do dia: bricolage,
culinária, jogos de tabuleiro, leitura, música, brincar no jardim (tenha o cuidado de
respeitar as regras de segurança de 2m de distância com os vizinhos). Passe algum
tempo com sua família, aproveite o tempo que lhe foi concedido para cuidar dos seus.
Também solicitamos que acompanhe a página do Facebook da
associação de pais da escola para obter as informações rapidamente
ou no site da escola: www.immaathus.be
Neste momento, estamos a preparar um sistema de e-mail para que
possamos enviar as informações directamente, mas isso leva tempo.

O trabalho será proposto num Padlet (aplicação web), onde poderá baixar e
imprimir materiais de treino em casa. Recomendamos que imprima em casa e faça
exercícios on-line gratuitos, os quais fornecemos os links. Para evitar qualquer

deslocação, solicitamos que faça um esforço para fazer exercícios on-line ou imprimir
em casa. Todo esse trabalho não é obrigatório, as crianças não serão avaliadas.
No entanto, se não conseguir imprimir em casa, recebemos autorização da
polícia de Athus para deixá-lo vir entre as 9h e as 12h desta segunda-feira, 23 de
março, à escola, para receber a versão em papel do trabalho preparado pelos
professores. E isso, sob certas condições, não negociável pela polícia, que estará na
escola e nos avisou que qualquer encarregado de educação que não respeitar essas
condições será enviado diretamente para casa com uma multa no valor de 165 €.
Portanto, esperamos que os respeite com cuidado para evitar preocupações. Se não
puder comparecer nesse horário, é obrigatório fazer uma marcação pelo telefone!
Vamos todos colocar-nos em segurança!!!
Procedimento desta segunda-feira, 23 de Março das 9h30 às 12h30 - « drive
school »
- Uma só pessoa está
autorizada a vir, por família e por
viatura!!
- Uma mesma pessoa pode
organizar-se com outras famílias
para recuperar o trabalho de
diversas crianças…
- Tente vir de carro e entre no
portão em frente à estação (um
cartaz será afixado). Siga em
direção ao pátio seguindo os
cones, fique no seu carro!! A
direcção virá e fornecerá os
documentos do seu filho. Pare o
motor se estiver parado.
- Se não tem carro, siga o mesmo
caminho e entre na fila.

Agradecemos desde já o seu civismo e esperamos que tudo corra bem!

A direção

Organização do trabalho por classe:
Para todos, da “maternelle” à primária, os sites de exercices em linha gratuitos:
https://www.symbaloo.com/mix/symbalooimma?fbclid=IwAR2Mb1tUa76_VAI5EkwdXfsQ9k0I2fPqT6tjyHLIC1GNv6DmkESNxknHGg

Clica num item e acede ao site.
1.ºano: CP – 2.ºano: CE1 – 3.ºano: CE2
4.ºano: CM1 – 5.º/6.ºano:CM2

Actividades de leitura P1/P2/P3/P4:
https://padlet.com/direction1imma/4xmvoe3nz5fg
https://padlet.com/veronimichel/ycoqdv7kdke5
Actividades de ginástica: danças a aprender
1) https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DyLDWr4rYcwA%26fbclid%3DIwAR3kYR2Z1Ap2vLD4QRzcZevwcuEv45
AaCiMzYcb76vPtNtfrqTmLj17WCEI&h=AT2syR_YhIMJqWZAOPPhP5A89dSXiJ
Rm78cavMNfH7uokzHFf52qJWuXkiPkODo79lH6OqEqSMmBstXNTCQdt7SNQ67x3
WHgL69Ebb78_BMgMUMFHqRpWW-IHtY7RuDDqc
2) https://papapositive.fr/14-facons-de-faire-bouger-les-enfants-enconfinement/?fbclid=IwAR21_CQzdJ5ux02acU_uN4NF04TPWfboBR5egHTvGQClsA7XGrcQQHZumU
https://www.pinterest.fr/pin/407435097541595100/
3) http://hadido.com/pp/Diy_Crafts/team-building-is-an-important-qualityth/522065781805549300/

Actividades lúdicas: https://padlet.com/direction1imma/5leebnvk2fs2
Activités d’éveil: https://fr.padlet.com/philippewillaime/bzegfrfg72gq

Maternelles: https://padlet.com/direction2imma/Bookmarks
1A – 1B – 1C: leitura todos os dias 15 minutos + as crianças receberam trabalho
até às férias, não precisam de vir à escola se já o têm.
https://padlet.com/direction1imma/Bookmarks
2A – 2B – 2C: As crianças receberam trabalho até às férias, não precisam de vir
à escola se já o têm.

3A – 3B : https://padlet.com/vincflo/hdrvybayje90
3C: https://padlet.com/aschampagne/lo42ak7e4k9r
4A: As crianças receberam trabalho até às férias, não precisam de vir à escola
se já o têm https://padlet.com/carolinecoos/catherinehabaru
4B: https://padlet.com/direction2imma/wl675xol49aq
5A-5B-5C: https://padlet.com/immathus6791/53x2wcbqi17e + grupo facebook
https://www.facebook.com/groups/3122125421140672/
6A-6B-6C: aplicação learning app (os
https://padlet.com/direction2imma/nn32x71pzkqi
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