
INÍCIO DO ANO LECTIVO 2020-2021: INFORMAÇÃO  IMPORTANTE 

 

Quinta-feira dia 10 de setembro  (não Sexta-feira) apenas vão à escola as crianças da PRIMEIRA 

CLASSE para a apresentação dos professores e dos colegas de turma. 

Horário de receção das turmas: 1 A e 1 C: das 9:00 às 11:30 ; 1B e 1 D:  das 10:00 às 12:30 

 

O PRIMEIRO DIA DE ESCOLA PARA TODOS SARÀ NO DIA 14 de setembro de 2020 

 

- AS CRIANÇAS TÊM OBRIGATORIAMENTE DE USAR A MÁSCARA CIRÚRGICA (A escola não vai 

distribuir as máscaras) 

- OS PAIS NÃO PODEM ACOMPANHAR AS CRIANÇAS ATÉ À SALA DE AULA  

- OS PROFESSORES ESPERAM PELAS CRIANÇAS NO HALL DAS DIFERENTES ENTRADAS (VER A 

TABELA on-line ). 

- TRAZER UM SACO DE PLÁSTICO (para meter a máscara quando as crianças estão sentadas) 

- TRAZER O FORMULÁRIO “DELEGA” (com os nomes das pessoas que podem ir buscar as crianças 

à escola juntamente com as fotocópias do Cartão de Cidadão das pessoas delegadas) 

- ASSINAR A DECLARAÇÃO O “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

PER IL COVID-19” (disponível on-line no site da escola; caso contrário pode pedir uma cópia 

impressa na portaria da escola) 

 

ATÉ AO DIA 30/09 A ESCOLA FUNCIONARÁ APENAS DE MANHÃ (sem cantina)  

 

Os formulários estão disponíveis on-line no site da escola (IC Franceschi, sezione Scuola Primaria 

/Modulistica / Alunni ) ou já imprimidos na portaria da Escola Primária. 

 

MATERIAL ESCOLAR NECESSÁRIO PARA A ESCOLA: 

- aguardar pelas instruções dos professores (não comprar nada) 

- A escola dá a agenda escolar “Diario” 

 

COMUNICAÇÕES ESCOLA-FAMÍLIA: 

- Agenda escolar “Diario”( é usada apenas para escrever os trabalhos de casa) 

- enviar e-mail aos professores: quando a criança estiver doente; se precisar de sair mais cedo; se 

precisar de ementa alternativa ; se os pais quiserem falar com os professores (os diretores de 

turma têm o e-mail dos professores) 

 

REUNIÕES COM OS PROFESSORES / ENSINO Á DISTÂNCIA / REGISTRO ELECTRÓNICO 

- instale a aplicação app TEAMS de Microsoft: os professores entregam a cada criança as 

credenciais de acesso à plataforma TEAMS; se a escola fechar as aulas continuarão à distância 

através da aplicação TEAMS. 

- CLASSEVIVA Registro Electrónico: É usado apenas para visualizar as notas e as avaliações finais. 

As famílias sem as credenciais de acesso a CLASSEVIVA podem pedir ajuda aos professores. 

 



Classe 1A Classe 1B

antonella.calderara@icsfranceschi.edu.it paola.cagnotto@icsfranceschi.edu.it

serena.faraci@icsfranceschi.edu.it fedora.principe@icsfranceschi.edu.it

gabriella.benenati@icsfranceschi.edu.it (Religione) gabriella.benenati@icsfranceschi.edu.it (Religione)

Classe 1C Classe 1D

mariateresa.tagliabue@icsfranceschi.edu.it barbara.liviero@icsfranceschi.edu.it

elena.breda@icsfranceschi.edu.it filippo.falco@icsfranceschi.edu.it

serena.faraci@icsfranceschi.edu.it (Inglese) giovanna.delvecchio@icsfranceschi.edu.it

alessandra.pace@icsfranceschi.edu.it (Religione) alessandra.pace@icsfranceschi.edu.it (Religione)

Classe 2A Classe 2B

marialuisa.abbate@icsfranceschi.edu.it sara.bonfilio@icsfranceschi.edu.it

cinzia.napoli@icsfranceschi.edu.it tiziana.ferlazzo@icsfranceschi.edu.it

martina.assiani@icsfranceschi.edu.it gabriella.benenati@icsfranceschi.edu.it (Religione)

alessandra.pace@icsfranceschi.edu.it (Religione)

Classe 3A

Classe 2C

barbara.pecchi@icsfranceschi.edu.it

mariarosaria.rusciano@icsfranceschi.edu.it daniela.russo@icsfranceschi.edu.it

ivana.calvetti@icsfranceschi.edu.it nicoletta.puleo@icsfranceschi.edu.it (Inglese)

alessandra.pace@icsfranceschi.edu.it (Religione) alessandra.pace@icsfranceschi.edu.it (Religione)

Indirizzi di posta elettronica dei docenti



Classe 3B Classe 3C

carmen.lanzotti@icsfranceschi.edu.it laura.sidoti@icsfranceschi.edu.it

daniela.russo@icsfranceschi.edu.it giuseppa.ullo@icsfranceschi.edu.it

gabriella.benenati@icsfranceschi.edu.it (Religione) gabriella.benenati@icsfranceschi.edu.it (Religione)

Classe 3D Classe 4A

grazia.gazzillo@icsfranceschi.edu.it carmen.tropeano@icsfranceschi.edu.it

nicoletta.puleo@icsfranceschi.edu.it loretta.alizoni@icsfranceschi.edu.it

alessandra.pace@icsfranceschi.edu.it (Religione) sara.bonfilio@icsfranceschi.edu.it (Inglese)

gabriella.benenati@icsfranceschi.edu.it (Religione)

Classe 4B Classe 4C

paola.cattaneo@icsfranceschi.edu.it patrizia.gramaglia@icsfranceschi.edu.it

annamaria.quaranta@icsfranceschi.edu.it paola.ronzani@icsfranceschi.edu.it (Inglese)

mariarosaria.rusciano@icsfranceschi.edu.it (Inglese) alessandra.pace@icsfranceschi.edu.it (Religione)

alessandra.pace@icsfranceschi.edu.it (Religione)

Classe 5A Classe 5B

rita.cappelletti@icsfranceschi.edu.it paola.ronzani@icsfranceschi.edu.it

grazia.frasca@icsfranceschi.edu.it annamaria.genua@icsfranceschi.edu.it

stefania.fabiano@icsfranceschi.edu.it (Inglese) gabriella.benenati@icsfranceschi.edu.it (Religione)

alessandra.pace@icsfranceschi.edu.it (Religione)



Classe 5C Classe 5D

daniela.gullo@icsfranceschi.edu.it vincenza.rallo@icsfranceschi.edu.it

mariateresa.sculli@icsfranceschi.edu.it miriam.quaroni@icsfranceschi.edu.it

tiziana.prinzivalli@icsfranceschi.edu.it paola.cagnotto@icsfranceschi.edu.it (Inglese)

cinzia.napoli@icsfranceschi.edu.it (Inglese) alessandra.pace@icsfranceschi.edu.it (Religione)

gabriella.benenati@icsfranceschi.edu.it (Religione)

Classe 5E

paola.mariani@icsfranceschi.edu.it

stefania.fabiano@icsfranceschi.edu.it

alessandra.pace@icsfranceschi.edu.it (Religione)


