
Segue a programação de lives da Semana de 08 a 10/06/2020.  

  

Para alunos do EF 1 – Episódio gravado e disponível a partir do dia 08/06 às 15h.  

 

 

Dando continuidade à nossa série, Fafá apresenta a história do livro "Festa no céu", da escritora 

Mariana Viera, com ilustrações de Mateus Rios. A obra é escrita em formato de peça de teatro. Não 

vai perder, né? É nesta segunda (08), às 15h, nas nossas redes sociais. O vídeo está superdivertido! 

#EspalhadosMasJuntos #SPEcomVoce #FafaConta 

 

 



2. Live para Gestores 

 

 

O terceiro episódio do "Café com Gestor" está chegando. Excepcionalmente nesta semana nosso 

encontro será na terça (09) às 17h. Vamos conversar com nossa escola conveniada Colégio La Salle de 

Lucas do Rio Verde que já está em atividades presenciais, além de discutirmos a organização do 

calendário escolar de 2020 a partir de agora. E ainda, teremos o lançamento do simulador de 

calendário exclusivo para as escolas conveniadas. Não perca, acesse a live: specomvoce.live/gestores 

 

3. Para as famílias e professores dos alunos do EF1.  

 

Sabemos que a literatura ajuda no desenvolvimento de habilidades como a linguagem, a criatividade, a 

imaginação e o senso crítico das crianças, não é mesmo? Além disso, ela transporta o leitor para outros 

momentos históricos e realidades, o que pode trazer divertimento a um momento delicado. Para ajudar 

você a estabelecer um hábito de leitura no seu filho ou no seu aluno, vamos conversar sobre a temática 

em uma live que acontece na quarta-feira, (10), às 16h, com convidados para lá de especiais: Ana Rosa 

(Autora), Odilon Moraes (Ilustrador), Renata Castro (Professora convidada) e Cristiane Mateus (Editora 

de Literatura). Vamos juntos, estabelecer boas práticas de leitura? #Literatura #SPEcomVoce 

#CasadePassarinho. specomvoce.live/literatura 



 

 

4. Para professores – Vida de professor na Quarentena.  

Rir ameniza nossos problemas e melhora a nossa confiança, ajudando-nos a ter mais motivação para 

seguir em frente. Ele foi professor e se inspira no dia a dia das escolas para criar as suas apresentações. 

O 3º episódio vai ao ar na quarta (10), às 18h, em nosso canal no YouTube: 

specomvoce.live/happyhour        


