
TOMISTA

Período: 13/01 a 21/01/2021.
Local: Colégio Santo Tomás de Aquino. 

Programação:
12 de Janeiro (terça): Presencial
8h: 00 - Entrega das apostilas e pastas para os professores.

13 de Janeiro (quarta): On-line
8h: 00 – Abertura- Palavra da direção.
8h: 20 - Oração inicial: Gilmara / Vânia
Oficina sobre planejamento - Portal/AVA com a assessora  do SAE
Claudia Vicentini:
9h: 00 – Educação Infantil.
10h:00 – Fundamental I.
13h:30 – Fundamental II e Ensino Médio.
15h:00 – Palestra motivacional com a psicóloga: Joan Rios.
16h: 00 - Encerramento.
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8h:00 – Reunião dos professores com as coordenações sobre projetos
pedagógicos para 2021 por segmento.
9h:00 - Treinamento da plataforma SAE.(Coordenações e professores)
10h:00 – Elaboração dos planos de curso 2021.
11h:00 – Elaboração dos planos de curso 2021.

14 de Janeiro (quinta): Presencial

15 de Janeiro (sexta): Presencial

8h:00 – Reunião dos professores com as coordenações sobre o projeto
Bilíngue. (professores de inglês)
10h:00 – Palestra com o SOP (Gilmara e Angélica) sobre a disciplina Sócio
emocional e a interação com as demais disciplinas. (Fundamental II e
Médio)
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17h:00 – Curso  online sobre a utilização da plataforma SAE para a
Educação Infantil, com certificado.

18 de Janeiro (segunda): On-line

19 de Janeiro (terça): On-line
17h:00 - Curso  online sobre a utilização da plataforma SAE para o
Fundamental Anos Iniciais, com certificado. 

20 de Janeiro (quarta): On-line
17h:00 - Curso  online sobre a utilização da plataforma SAE para o
Fundamental  Anos Finais, com certificado.

21 de Janeiro (quinta): On-line
17h:00 - Curso  online sobre a utilização da plataforma SAE para o
Ensino Médio, com certificado.
OBS: Os cursos serão pela página do YouTube e ficarão gravados.



"Os girassóis buscam a luz do sol. O que eu não

sabia, é que em dias nublados eles se viram um

para o outro buscando a energia de cada um.

    A natureza ensina. Se não temos sol todos os

dias, temos uns aos outros."
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