Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto
Rua Alvarenga, Nº 519 -Bairro: Cabeças
Ouro Preto - MG - Tel: 3552-7000
COMUNICADO Nº 070/ 2016

Data: 06/07/2016
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pais/Responsáveis pelos Alunos(as) do Ensino Fundamental Anos Iniciais
Assunto: Lego Zoom
Senhores Pais e responsáveis,
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.
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.
Primando pela realização do Projeto na íntegra e de forma satisfatória, atentem-se para as
seguintes informações:
1) Ao receberem o material, façam a conferência de todo o conteúdo (8 fascículos, Cartão QR
Code, 1 Kit learntolearn, ficha de orientações); O kit learntolearn é dos alunos, para atividades
em casa.
2) Preencham o termo de recebimento do Material Projeto de Educação Tecnológica LEGO
ZOOM e encaminhem para a professora regente da turma, junto ao(à) seu(sua) filho(a).

Para darmos início a tais atividades, estamos enviando a maleta, com o material do aluno e
solicitamos que vocês façam o cadastramento do seu/sua filho(a), seguindo as informações no manual
em anexo e a retorne até o dia 12/07 (terça-feira).

Atenciosamente,

Coordenação Pedagógica

TERMO DE RECEBIMENTO
Material Projeto de Educação Tecnológica LEGO ZOOM

Eu,____________________________________________________________,

responsável

pelo(a)

aluno(a) _______________________________________, do ___ Ano do Ensino Fundamental- Anos
Iniciais, recebi o

Material referente ao Projeto de Educação Tecnológica LEGO ZOOM, e fiz a

conferência e me comprometo a reencaminhá-lo à Professora Regente da Turma até o dia 12/07/2016.

Assinatura: _______________________________________
Ouro Preto, _____/________/2016

IMPORTANTE!

Caso não consigam realizar o cadastro dos senhores e/ou do seu(sua) filho(a) no site e deseja autorizar
o colégio a fazê-lo, favor preencher os dados abaixo:

....................................................................................................................................................
Destaque o canhoto abaixo e entregue a Marcilene no setor de Informática

Nome completo do responsável:________________________________________
_____________________________________________________________________

CPF:_________________________________________________________________

Nome do aluno: _________________________________________________________
Turma: ______________________

