
 

Senhores Pais e responsáveis do aluno(a) ___________________________________ 

 

 Considerando as informações sobre as normas disciplinares, 

a filosofia pedagógica e a estrutura de funcionamento do Colégio 

Arquidiocesano Unidade Cônego Paulo Dilascio, através do 

documento - Síntese do Projeto Político Pedagógico 2016, entregue 

a todos no ato da matrícula –  especificamente no item 3.3, página 

8, que trata do assunto Material Didático já é do conhecimento de 

vocês que a escola tem uma parceria com a Lego Zoom Education. 

A intenção educativa é contribuir com a formação e desenvolvimento 

de habilidades, competências e valores necessários para o 

aprimoramento integral dos alunos. 

Em seu material didático, a editora, através de fascículos em seções diferenciadas, apresenta 

situações de desafio intelectual e manual. E, a partir dessa proposição, valoriza-se a resolução 

colaborativa de problemas para o desenvolvimento da autonomia, responsabilidade, argumentação, 

respeito mútuo e comunicação. O material apresenta os seguintes recursos: QrCode, Cartão para 

identificação dos professores, alunos e atividades; Manual de Montagem Digital, a partir da 

utilização de Tablets; acesso e atualização das atividades via Portal Zoom 360. 

Feita a conferência dos dados em nossos arquivos, observou-se que os senhores não 

adquiriram tal material até a presente data e, por este motivo, solicitamos a presença de vocês na 

escola. Na ocasião apresentaremos maiores esclarecimentos sobre a situação da carga horária de seu 

filho (a) durante essas atividades.  

 

A presença de vocês é indispensável. 

Data do Encontro – 29/04/2016 

Horário do Encontro - __________________________  

 

Atenciosamente, 

 

A Coordenação Adminstrativa/Pedagógica 

 

 

 

Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Rua Alvarenga, Nº 519 -Bairro: Cabeças 

Ouro Preto - MG - Tel: 3552-7000  
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