CIRCULAR Nº 25/21
Assunto: Funcionamento das aulas a partir de AGOSTO
Público-alvo: Alunos e responsáveis pelos Cursos Profissionalizantes
Data de envio: 27/07/2021
Estimados Alunos e Responsáveis!
Estamos nos encaminhando para o início do segundo semestre de 2021. Para que todos possam
se organizar, queremos ATUALIZAR e reforçar algumas informações sobre o início das aulas que
acontecerá no dia 03 de agosto. Seguem dados importantes:
1. As aulas ocorrerão nos seguintes espaços:
Turma em 2021/2
(2º semestre)
101E

Sala
252

Observação
Com escalonamento – ler a circular Nº 26/21 que será enviada até
28/07 (nela constará a listagem com os nomes dos alunos)

201E

Auditório 3

Toda a turma presencial

301E

209

Toda a turma presencial

201Q

255

Toda a turma presencial

201N

217

Toda a turma presencial

2. Em razão do número de alunos matriculados, dos protocolos de distanciamento exigidos e do
tamanho da sala de aula, a turma 101E será dividida em dois grupos. Um grupo virá à aula
presencial em uma semana completa e, na semana seguinte, participará de aulas remotas. Assim,
sucessivamente.
3. Devido ao período em que ainda nos encontramos, os alunos que optarem por permanecer na
modalidade remota deverão estar cientes de que devem participar das aulas pelo Meet no horário
oficial da aula (das 8h20min à 11h55min), ou seja, no mesmo horário dos alunos que estarão
frequentando a modalidade presencial. Não serão disponibilizadas gravações. A presença daqueles
que permanecerem em aula remota se dará pela participação no Meet e ao responder a chamada.
4. Todas as atividades avaliativas serão realizadas presencialmente.
5. Será obrigatório o uso do uniforme do Colégio completo, nas aulas presenciais, desde o primeiro
dia de aula.
6. Segue o horário semanal para o segundo semestre:
1ºp 8h20min às 9h10min
2ºp 9h10min às 10h
Intervalo
3ºp 10h15min às 11h05min
4ºp 11h05min às 11h55min

Estamos certos de que esta oportunidade de retorno às aulas presenciais auxiliará ainda mais no
processo de formação acadêmica de todos.
Estamos à disposição para o esclarecimento de dúvidas.
Atenciosamente,
Irmã Jane Segaspini
Diretora

