Circular Nº 11/21
Assunto: Normatização sobre o Processo Ensino-Aprendizagem enquanto durar a
suspensão das aulas presenciais
Data de envio: 22/02/2021
Estimados Alunos e Responsáveis!
Na última sexta-feira, dia 19/02, acompanhamos o pronunciamento do governador
do Estado, que anunciou nossa região em bandeira preta. Nesse cenário, as aulas
presenciais ficam suspensas. Assim, se houver manutenção da referida bandeira e,
consequentemente, proibição do funcionamento das escolas, ficam definidos os
seguintes itens, organizados em perguntas e respostas para facilitar o acesso às
informações:
1. Enquanto durar a suspensão das aulas presenciais, como serão as aulas? As aulas
acontecerão exclusivamente na modalidade remota, para todos os níveis e séries.
2. Como serão as aulas da modalidade remota?
2.1. Para a Educação Infantil, os professores titulares e especializados divulgarão
um cronograma de atendimento às crianças via Google Meet e também fará
postagens de atividades.
2.2. Para o Ensino Fundamental (Anos Iniciais - 1º ao 5º ano), as aulas ocorrerão
conforme os horários dos componentes curriculares, com a postagem de
atividades e de tarefas na plataforma Google Classroom e com a realização de
videoconferências através do Google Meet. Durante todo o horário de aula, os
professores (titulares e especializados) estarão com o Meet conectado.
2.3 Para o Ensino Fundamental (Anos Finais - 6º ao 9º ano - e Ensino Médio), as
aulas acontecerão na totalidade do tempo do período. O aluno deverá estar
presente durante todo o período da aula. As aulas ocorrerão conforme os horários
dos componentes curriculares, com a postagem de atividades e de tarefas na
plataforma Google Classroom e com a realização de videoconferências através do
Google Meet. Durante todo o horário de aula, os professores estarão com o Meet
conectado, ministrando sua aula aos alunos.
Além disso, segue sendo obrigatório o envio das tarefas e dos trabalhos
solicitados, conforme orientações da circular 01/21, enviada em 07/01/21, por e-mail.
Lembramos que todas as circulares enviadas aos responsáveis se encontram à disposição
no site do colégio.
3. Se ainda não acessei à sala de aula no Classroom, o que devo fazer? Foi
encaminhada, por e-mail, no dia 09/02, uma circular com todos os códigos de acesso.
Se houver qualquer dificuldade, a família poderá entrar em contato com os professores
conselheiros, com as professoras titulares ou com as coordenações.

4. Como será o processo de avaliação durante esse período? As atividades
correspondentes à avaliação 1 seguirão acontecendo normalmente, na modalidade
remota, conforme enviado na circular 01/21. Cabe ressaltar que os itens 4 e 5 da referida
circular, que tratam dos prazos para a entrega de trabalhos, seguirão sendo observados.
5. Se o aluno tiver atestado médico, poderá realizar atividades avaliativas e
trabalhos posteriormente? Sim. Apenas o atestado médico justificará a ausência. Neste
caso,
o
atestado
deverá
ser
encaminhado,
pelo
e-mail
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.
6. Como deve ser a comunicação dos alunos com os professores? Através da
Plataforma Google Classroom. Os professores estão à disposição para essa comunicação
com os alunos durante o horário da aula. Comunicações feitas fora desse horário serão
respondidas no próximo momento em que a turma tem aula com o professor. Pedimos
que respeitem essa solicitação.
7. Como serão computadas as presenças e ausências dos alunos? Para receber a
presença na aula, o aluno deverá:
EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º
AO 5º ANO):
o O aluno terá de estar presente na aula síncrona (Meet).
o Caso, em função da logística familiar, não seja possível a criança participar
dos Meets, o aluno deverá assistir à gravação da aula e enviar as atividades
do dia. Assim, garantirá a presença na aula.
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO) E ENSINO
MÉDIO:
o O aluno terá de estar presente na aula síncrona (Meet). Caso o aluno não
cumpra essa orientação, deverá estar ciente de que essa atitude interferirá,
em termos de nota, nos critérios atitudinais que compõem a avaliação 1,
quais sejam: Participação Ativa, Assiduidade e Pontualidade, que somam
um total de 0,4 na nota final do aluno, interferindo, portanto, em seus
resultados.
7. Serão postadas as gravações das aulas?
7. 1 Na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º
ano), sim, respeitando a dinâmica familiar e a autonomia da criança, que ainda
está em fase de construção.
7.2 Nos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e no Ensino Médio,
não serão postadas as gravações. O aluno deverá assistir à aula remotamente,
rigorosamente no horário da aula, em que será feita a transmissão simultânea da
mesma.

8. O que ocorrerá com os Cursos Livres? As aulas presenciais estarão suspensas
enquanto durar o período de bandeira preta, conforme regulamentação dos órgãos
competentes.
9. As aulas do Programa Dom Bilíngue seguirão ocorrendo? Sim, ocorrerão
normalmente na modalidade remota. Demais informações serão fornecidas, ainda no dia de
hoje, aos responsáveis.
10. As atividades do Turno Integral e do Turno Estendido seguirão ocorrendo?
Neste momento, não. Os pais poderão entrar em contato com as responsáveis pelos cursos
extras para esclarecer dúvidas.
11. Como ocorrerá a entrega dos livros didáticos pelas editoras? Seguirá ocorrendo
até o dia 23/02, conforme comunicado na lista de materiais. A entrada dos responsáveis no
Colégio ocorrerá pelo acesso 2.
12. Haverá atendimento presencial nos setores de Secretaria e Tesouraria durante
esse período? Preferencialmente, os atendimentos se darão através dos e-mails
secretaria@colegiodomfeliciano.com.br e financeiro@colegiodomfeliciano.com.br . Se
houver necessidade de atendimento presencial, a família poderá vir ao Colégio em horário
comercial.
13. Como posso ter acesso às circulares enviadas anteriormente? Todas as circulares
estão
disponíveis
no
site
do
Colégio.
Acessando
o
link
https://colegiodomfeliciano.com.br/comunicados, os pais podem acompanhar todas as
comunicações oficiais do Colégio.
Estamos certos de que esse momento exige cuidado com a vida. Temos esperança de
que logo estaremos de volta e reafirmamos nosso compromisso de, assim que for permitido,
prontamente retomarmos nossas aulas presenciais. Em tempo, informamos que, caso as
escolas de Educação Infantil recebam liberação para continuidade das aulas presenciais, nós
também retornaremos com os alunos desse segmento, inclusive com o Programa Dom
Bilíngue, o Turno Integral e o Turno Estendido para os alunos da Educação Infantil. Por fim,
solicitamos que estejam atentos às nossas redes sociais, nas quais são divulgadas as
atualizações quanto ao funcionamento do Colégio.
Contem conosco para qualquer esclarecimento.
Irmã Jane Segaspini
Diretora

