
abc
2+2=4

Aos Pais e Alunos Lumni,
Neste período de reclusão, queremos que saibam que podem contar conosco. 

Disponibilizaremos, via face, instagran e site da escola um plano de atividades a serem realizadas 
e compartilhadas nas redes sociais e por email, segundo instrução. 

Face: www.facebook.com/escolalumni
Instagram: www.instagram.com/escolalumni
Site: www.escolalumni.com.br

Cada atividade sugerida deve ser realizada e quando solicitada, enviada para um email criado 
para cada turma, no qual os professores receberão e farão as devidas correções. 
Segue email das turmas em anexo:
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Utilizaremos também os Apps Ei Play Games (1° ao 4° ano),  Ei Play Music (1° ao 4° ano), Ei 
Família (1° ao Ens. Médio), EI Jovem (9° ano e E M) e Árvore de Livros  utilizando o token que 
consta na agenda do seu filho ( Todas as turmas). Além da Plataforma do Sistema de Ensino 
Piaget. 

Como acessar o Ei Play Games e o Ei Play Music?

1°- Os alunos que não estão com seus livros da Escola da Inteligência, pedimos aos pais que 
peguem na escola o livro do seu filho, pois nele consta o QR Code, necessário para baixar  os A        
pps. 

2°- Solicitamos aos pais que baixem os Apps no celular, utilizando o QR Code que se encontra na 
contra capa do livro.  

3°- Depois é só brincar com jogos divertidos e construtivos e aprender as músicas do Projeto socio-
emocional.

Como baixar o App Ei Família?

1°- Baixe o App Ei Família no celular.

2°- Utilize o QR Code que se encontra na contra capa do Livro Ei Família para acessar. 

Como acessar o Ei Jovem (9° ano é Ensino Médio)?

Da mesma forma que baixou o EI Familia, utilizando o App Ei Jovem e o QR Code. 

Como acessar a Árvore de Livros?

1°- Baixe o App Árvore de Livros.

2. Digite o token que consta  na agenda do seu filho (bilhete enviado).

Utilizando a Árvore de Livros, faremos uma maratona de Leitura. 

Incentive seu filho a participar!

Será computado no aplicativo a quantidade de livros que cada aluno e cada turma leu. E essa 
quantidade será divulgada semanalmente. 

Qualquer dúvida entrar em contato com a secretaria da Escola pelo:

Telefone: (61)35910235.

Email: centroeducacionallumni@gmail.com

O cronograma será postado toda sexta-feira, até que possamos retornar às nossas atividades 
presenciais. Contamos com a compreensão e participação de todos. Juntos construiremos 
uma nova forma de interagir e aprender. 
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Cronograma de atividades Educação Infantil e Ensino Funda-
mental  I DE 23 A 27/03/20

Segunda: 

• Leia um livro da árvore de livros e faça um desenho do início,  meio e fim da história. Envie-o para 
o email da turma. 
• Entre no Ei Play Games, escolha um jogo e divirta-se.

Terça: 

• Faça uma receita bem gostosa, juntamente com sua família.  Em seguida escreva a receita e envie 
para o email da sua turma. 

Instruções para realizar a produção do texto.

Ingredientes:   
Modo de preparo:
Rendimento:

Quarta: 

• Escolha um livro na Árvore de Livros para ler. 
• Confeccione um dos personagens do livro com sucata.
• Grave um vídeo com duração de no máximo 2 minutos, fazendo a propaganda do livro que leu  
mostrando o personagem que construiu.
• Poste no face e instagran e marque a  Escola.  Envie também para o email da turma. 

Quinta: 

• Escreva um texto com informações sobre o corona vírus, como se dá o contágio e como podemos 
nos proteger. • Faça uma mensagem para os idosos com um desenho bem lindo orientando e 
desejando a eles muita saúde.
•  Faça a postagem nas redes sociais e envie para o email da turma.

Sexta: 

Dia da criatividade. 

• Procure em sua casa caixas, barbante, fitas, copos descartáveis, tampinhas, restos de tecido e 
outras sucatas e crie um personagem com super poderes que irá banir da terra o vilão Corona Vírus.  
• Faça seu post nas redes sociais e envie a foto para o email da turma.

Campanha da Solidariedade: 

Durante a semana faça uma seleção de brinquedos usados que você não quer mais 
para doação. Ao retornarmos as aulas faremos uma grande doação à crianças mais 
necessitadas. 
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Cronograma de atividades do ensino Fundamental II e Ensino 
Médio de 23 a 27/03/20:

Os alunos do 6ºano  ao Ensino Médio deverão ler os seguintes títulos durante esta semana, 
basta entrar na Árvore de Livros utilizando  o token que consta na agenda do seu filho               
(bilhete enviado).

.  Os Hai-kais do Menino Maluquinho – Ziraldo - 6º ano (Gênero - Poesia)
• Joca n. 70 - Editora Magia De Ler - 6º ano (Gênero: Notícia)
• Contos Africanos – Ernesto J. Rodríguez Abad - 7º ano (Gênero Conto)
• Histórias extraordinárias – Edgar Allan Poe – 8º ano - Conto de terror e suspense)
• O Ateneu - Raul Pompéia – 9º  ano (Romance Juvenil)
• Rei Édipo – Sófocles - 1º série – (Gênero Dramático)

Atividades de Segunda à sexta-feira: 

• Leia o livro indicado acima e faça o reconto do mesmo. Envie-o para o email da turma. 
•Use a criatividade e faça um cartaz divulgando o livro que leu. Tire uma foto e em seguida envie 
para o email da sua turma. 
• Leia outro livro da árvore de livros (escolha o que mais te interessar), grave um vídeo fazendo a 
propaganda do livro que leu, com duração de no máximo 2 minutos, poste no face e instagran e 
marque a  Escola.  Envie também para o email da turma. 
• Escreva um texto com informações sobre o corona vírus, como se dá o contágio e como podemos 
nos proteger. • Faça uma mensagem para os idosos orientando e desejando a eles muita saúde.
•  Faça a postagem nas redes sociais e envie para o email da turma.

Dia da criatividade. 

*Grave um vídeo, de no máximo 2 minutos, divulgando aos seus colegas a MARATONA DE LEITURA 
DO LUMNI, QUE INICIARÁ DIA 23/03/20. Informe que todos os livros lidos serão computados na 
Árvore de Livros e que a Direção da Escola irá divulgar nas redes sociais,  postando semanalmente a 
quantidade de livros que cada aluno leu e a quantidade que a turma leu ao todo. Assim como a 
quantidade de livros que a Escola conseguiu ler neste período. Será muito divertido!  Entre pelo 
app Árvore de Livros e  se divirta com as leituras.  Faça seu post nas redes sociais e envie para o 
email da turma.

Cronograma de atividades de 23 a 27/03/20 para o 9° ano e Ensino Médio 

• Baixar o App Inteligência Jovem, entrar utilizando o QR Code que se encontra na contra capa do 
livro  da Escola da Inteligência, clicar no campo Avalie sua Inteligência  Socioemocional e Já esco-
lheu sua Profissão e fazer os questionários:

• Questões do Quiz socioemocional (Comunicação  Multifocal, Resolução de Problemas, Empreen-
dedorismo, Consciência Social, Autoconhecimento e Gestão do Pensamento). 

• Questões do Quiz profissional (Já escolheu sua profissão?)

Vamos fazer alguém feliz!


