Porto Nacional, 03 de setembro de 2020.
Prezada família,
Estamos passando por uma pandemia que tem afetado nosso país e o mundo. Diante disso, para dar
continuidade às atividades educacionais, estamos ofertando as aulas em formato não presencial, conforme
orientações do Ministério da Educação e da Organização Mundial da Saúde. Os desafios são muitos e para todos
nós. Vamos enfrentá-los um a um com serenidade e confiança.
Para alinhamento e melhoria das atividades pedagógicas encaminhamos aos senhores as seguintes
informações:
1. Sobre a identificação dos alunos na plataforma
Considerando que os alunos estão usando um e-mail institucional para ter acesso às aulas, solicitamos
que, a partir de hoje, todos os usuários tenham em seu perfil uma foto vestindo o uniforme da escola. Isso
padronizará as contas institucionais e facilitará a visualização do professor. Para alcançarmos adesão total, o
monitoramento será feito até que todos os alunos atendam a esta solicitação.
2. Sobre prazos para entrega de atividades avaliativas com atribuição de nota
Atividades como avaliações parciais, recuperações e trabalhos dirigidos seguem os prazos estabelecidos
pelo professor dentro da plataforma. Caso o aluno tenha problemas para enviar dentro das datas fixadas, a
coordenação pedagógica deverá ser contactada.
3. Sobre prazos para entrega de atividades assíncronas para cômputo de frequência
Atividades assíncronas enviadas pelos professores para o cômputo de presença devem ser entregues
dentro do bimestre em vigor conforme tabela abaixo:
BIMESTRE
1º bimestre
2º bimestre
3º bimestre
4º bimestre

INÍCIO
27/01
18/05
27/07
14/10

TÉRMINO
16/05
24/07
09/10
16/12

Ressaltamos que, as atividades assíncronas dos bimestres anteriores (1º e 2º bimestres) só serão
consideradas se forem enviadas até dia 04 de setembro de 2020.
Estamos à disposição para esclarecimentos e dúvidas por meio dos endereços de e-mail e contatos abaixo.
• Lylla Barreira Nunes Parente (6º ano ao 8º ano): anosfinais@adm.sousagrado.com.br
• Nibelle Aires Lira (9º ano à 3ª série): ensinomedio@adm.sousagrado.com.br
• Recepção do Colégio: 3363-9350 e 98454-0027
Atenciosamente,
Coordenação do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio
@SouSagrado
#FiqueEmCasa
Bons Estudos!

