CIRCULAR Nº 02/21
Assunto: Normatização sobre o Processo Ensino-Aprendizagem em tempos de
COVID – CURSOS PROFISSIONALIZANTES
Data de envio: 07/01/2021
Estimados Alunos e Responsáveis!
O ano letivo de 2020 exigiu de nós reinvenção e resiliência para o enfrentamento
das mais diversas situações desafiadoras que a pandemia nos impôs. Mesmo diante de
todas as dificuldades, estamos certos de que todos nós crescemos imensamente neste
período. Agora, é chegada a hora de projetarmos o ano letivo de 2021, na certeza de
que toda a aprendizagem do ano anterior nos acompanhará durante este próximo ano
letivo.
Para que este ano transcorra com êxito e tranquilidade, organizamos este comunicado
com perguntas e respostas, a fim de normatizar o processo de ensino-aprendizagem em
2021.
1. Em 2021, as aulas serão presenciais? Para os Cursos Profissionalizantes, será
totalmente online.
2. Serão mantidas as aulas remotas em 2021? Durante o primeiro semestre, as aulas
serão ministradas remotamente.
3. Como serão as aulas para os alunos? Será feita a postagem das aulas via
Classroom e momentos de transmissão simultânea pelo Meet. Os alunos devem
participar das aulas, na totalidade do tempo estipulado pelo professor. Além disso,
segue sendo obrigatório o envio das tarefas e dos trabalhos solicitados.
4. Como será o processo de avaliação durante o 1º Semestre? Durante o primeiro
semestre, os alunos realizarão exclusivamente as provas de forma presencial. As aulas,
conforme já mencionado, seguirão em modalidade remota.
- De 10 a 14 de maio, serão aplicados os testes online.
- De 14 a 18 de junho, serão aplicadas as avaliações (provas) presenciais.
- De 13 a 19 de julho, serão aplicados os instrumentos de recuperação
presenciais.
5. Haverá prazo para a entrega de trabalhos e de tarefas? O professor orientará
quanto à data de entrega. Para que possa ser atribuída à atividade o conceito máximo
previsto, é imprescindível o cumprimento do prazo. Caso o aluno não o faça, terá, no
máximo, até a aula seguinte para fazer a entrega, mesmo que essa aula seja no mesmo
dia; porém, neste caso, o conceito será menor do valor original.

6. Serão aceitos trabalhos e tarefas entregues fora do prazo estipulado
anteriormente? Não haverá mais possibilidade de fazê-lo, e o aluno passa a zerar a
atividade. Por isso, é imprescindível que se observem os prazos. Evidentemente,
respeitam-se os atestados médicos que justifiquem a ausência e a não entrega de
atividades. Neste caso, o atestado deverá ser encaminhado, por e-mail, à Secretaria do
Colégio (secretaria@colegiodomfeliciano.com.br) no prazo máximo de quatro dias
consecutivos a partir da data da falta, para que o professor agende uma nova data de
entrega.
7. O que ocorre caso o aluno não realize a prova no dia e horário indicados? Caso
o aluno, por um motivo de atestado médico, não consiga realizar a prova no período
estipulado, deverá entrar em contato com a coordenação de etapa, em horário
comercial, no prazo máximo de 24 horas após o horário da prova, para justificar sua
situação e verificar o procedimento a ser adotado. Passadas as 24 horas posteriores à
prova, o aluno perderá o direito de realizá-la e estará automaticamente em recuperação.
Cabe frisar que, neste ano de 2021, a coordenação de etapa e demais serviços não
ligarão sistematicamente para os alunos ou para as famílias informando sobre a não
realização de atividades, trabalhos e provas.
8. Se o aluno tiver atestado médico, poderá realizar as provas, testes e trabalhos,
posteriormente? Sim. Apenas o atestado médico justifica a ausência. Neste caso, o
atestado deverá ser encaminhado à Secretaria do Colégio, no prazo máximo de quatro
dias consecutivos a partir da data da falta, para que o professor agende uma nova data.
9. Como serão computadas as presenças e ausências dos alunos? Para receber a
presença na aula, o aluno terá de estar presente na aula síncrona (Meet), ou seja no seu
turno e período de aula.
Agradecemos o apoio recebido das famílias e reafirmamos nosso compromisso com a
oferta de uma educação de excelência, comprometida com o futuro. Entendemos que, diante
da instabilidade, é difícil sabermos por quanto tempo seguiremos nessa modalidade. Ainda
assim, ratificamos nossa postura de comunicar sempre qualquer alteração no cenário que
exija mudanças na rotina dos alunos e das famílias.
Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, estamos à disposição.
Irmã Jane Segaspini
Diretora

