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Estimadas Famílias e Estudantes,  

 

É com muita satisfação que encaminhamos a vocês o exemplar do Guia do Estudante e 

da Familía 2021 para o período de aulas remotas. Neste documento estão contidas 

informações sobre o planejamento das atividades escolares em consonância com o 

projeto educativo do Colégio Sagrado Coração de Jesus.  

 

Este manual norteia as nossas ações e as socializa com vocês para uma melhor 

organização do ano letivo a fim de garantir sucesso no processo ensino aprendizagem 

dos nossos estudantes.  

 

Que o Sagrado Coração continue a nos carregar na palma da sua mão amorosa.  

 

 

Fraterno abraço, 

 

 

Equipe do Colégio Sagrado Coração de Jesus  
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a. Só entre na hora estabelecida de acordo com o horário divulgado; 

b. Procure um local em que você possa usar seus materiais escolares, e esteja com todos os que serão 

necessários para participar da aula, como, caderno, livros, estojo, listas;  

c. Durante a aula não saia da sala. Utilize os intervalos para beber água, ir ao banheiro e se alimentar; 

d. Para que as aulas ocorram de forma harmônica, mantenha o microfone desligado e ligue apenas se 

for quando for solicitado pelo(a) professor(a);  

e. Participe das aulas de forma adequada, evite risadas, comentários fora de hora, ofensas ou insultos 

ditos  usando ao microfone ou escritos no chat, como também entrar em outra sala de aula virtual que 

não seja a  sua. Qualquer atitude inadequada será administrada diretamente com o aluno/a e a sua 

família; 

f. Está proibido o compartilhamento da imagem de professores ou colegas, arquivos e telas. Lembre-se 

o Direito de Imagem é protegido por lei;  

g. Se tiver dúvidas ou quiser compartilhar com professores e colegas alguma contribuição, peça  

oportunidade de fala ao mediador da aula.  

 

 

 
   Até que o calendário letivo oficial seja aprovado pela Delegacia Regional de Ensino, será 

divulgado o calendário provisório. O mesmo está disponível no site oficial do Colégio 

(https://www.colegiodasirmas.com.br). 

 

 

 

 

Aula Matutino Vespertino* 

1ª Das 7h30 às 8h20 Das 13h às 13h50 

Intervalo Das 8h20 às 8h30 Das 13h50 às 14h 

2ª Das 8h30 às 9h20 Das 14h às 14h50 

Intervalo Das 9h20 às 9h50 Das 14h50 às 15h20 

3ª Das 9h50 às 10h40 Das 15h20 às 16h10 

Intervalo Das 10h40 às 10h50 Das 16h10 às 16h20 

4ª Das 10h50 às 11h40 Das 16h20 às 17h10 

 

*Haverá aulas online no período vespertino para as 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio, conforme o horário 

semanal publicado nas vias de comunicação (site, aplicativo PROESC e WhatsApp dos representantes 

de sala).  

 

 

 

 

As aulas assíncronas são aquelas que acontecem sem a necessidade de uma interação em 

tempo real entre professor e aluno. A abordagem de conteúdos pode ser por meio de vídeos, atividades 

com uso de tecnologia ou não, resolução de exercícios e etc. Quando de atividades, o prazo para o 

retorno do aluno dentro da plataforma é de 7 dias letivos. Reforçamos que a carga horária assíncrona 

será disponibilizada no contraturno dos alunos. Exceções serão comunicadas via aplicativo PROESC. 

 

https://www.colegiodasirmas.com.br/
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 Os horários de aula no período não presencial serão disponibilizados semanalmente por meio 

do PROESC, site oficial do Colégio e grupo do WhatsApp dos representantes de sala. 

 

 

 

 

As aulas online e assíncronas serão disponibilizadas na plataforma Google. Para acesso, o aluno 

deverá estar cadastrado com e-mail institucional. As informações para o acesso são enviadas para o 

endereço eletrônico informado pela família no ato da matrícula. Em caso de dificuldade, a família ou 

aluno poderá entrar em contato com o Colégio por meio da recepção (63.3363-9350) ou com as 

coordenações pedagógicas respectivas pelos e-mails divulgados no site oficial da instituição. 

 

 

 

 

A frequência escolar é importante indicativo para que o Colégio possa acompanhar os 

estudantes de perto, sendo possível atuar na prevenção e/ou intervenção pedagógica de problemas 

diagnosticados. Nos encontros online a frequência do aluno será computada com chamado ao vivo; nas 

aulas assíncronas a frequência do aluno é computada por meio da devolução das atividades postadas 

pelo professor. 

Quando não for possível acompanhar os encontros online, sugerimos que o aluno acesse a 

gravação da aula dentro da sala de aula virtual (plataforma Google Sala de Aula) e encaminhe as 

atividades solicitadas pelos professores dentro do prazo previsto. Nas aulas assíncronas, a frequência 

do aluno é computada por meio do envio das atividades, portanto, reforçamos a importância de 

organizar-se para cumprir com sucesso a rotina estudantil. 

Em caso de faltas justificadas (casos de luto, festa de gala de pais ou irmãos, convocações 

oficiais, atividades militares e atestado médico) o motivo e a comprovação deverão ser encaminhados 

para o e-mail orientacao2@adm.sousagrado.com.br ou para os telefones das orientadoras educacionais 

Ana Cristina Lisboa A. Godinho e Julissane (telefones de contato ao final deste documento). 

A frequência do(a) aluno(a) nas aulas online síncronas será observada pela Orientação 

Educacional diariamente. A cada duas faltas do(a) aluno(a) observadas, a família será comunicada via 

PROESC ou ligação.     

 

 

 

 

O cumprimento dos prazos estabelecidos pelo professor é fundamental para o êxito do aluno. A 

escola será exigente para que os mesmos sejam cumpridos. Caso o aluno não consiga entregar ou 

realizar alguma atividade solicitada pelo docente, orientamos que a família contacte a coordenação 

pedagógica para informar e/ou justificar. escola para informar e/ou justificar por meio da coordenação 

pedagógica  respectiva. 

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 o quanto antes. 

 

 

mailto:orientacao2@adm.sousagrado.com.br
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Tipo 
Formato da 

avaliação 
Tipo 

Avaliação parcial 

6º ano e 7º ano Online Obrigatória 

8º ano Online Obrigatória 

Do 9º ano à 3ª série Online Obrigatória 

2ª Chamada de 

avaliação parcial 
6º ano à 3ª série  Online  Obrigatória 

Trabalho dirigido 6º ano à 3ª série  Online Obrigatória 

Avaliação Acadêmica 

Sistemática 
Do 6º ano à 2ª série Online Obrigatória 

SAS ENEM (3ª série) 
1º dia Online Obrigatória 

2º dia Online Obrigatória 

Olimpíada SAS 9º ano e 1ª série  Opcional 

Recuperação Do 6º ano à 3ª série A definir  

 

 

 

 

 

Em virtude da pandemia, ficará definido apenas o período de avaliações do 1º bimestre. Os 

demais períodos serão publicados posteriormente nas redes oficiais do Colégio e pelo aplicativo 

PROESC. 

  

Período de Avaliações do 1º Bimestre 

Prova do Livro 08 a 12/03 

Avaliações Parciais 15 a 26/03 

Recuperação Bimestral 12 a 23/04 

 

 

 

 

É dever do aluno e/ou família solicitar a 2ª chamada, independente da Escola fazer contato para 

a realização da mesma. O requerimento de 2ª chamada devem ser feitos para coordenação pedagógica 

via e-mail ou telefone (indicados ao final deste documento). 

Em casos de luto, festa de gala de pais ou irmãos, convocações oficiais, atividades militares e 

atestado médico os alunos terão direito à 2ª chamada sem custos, conforme Regimento Escolar.  

A ausência à 2ª chamada sem comunicar a justificativa à coordenação pedagógica implicará a 

atribuição de nota zero à respectiva prova.  

 

 

 

 

A segunda chamada de avaliações parciais será realizada em formato online. Caso o aluno não 

realize alguma avaliação parcial (vide período de provas no item 12), terá direito a 2ª chamada e deverá 
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solicitá-la via coordenação pedagógica por e-mail ou telefone. As avaliações serão marcadas e 

comunicadas aos pais e/ou responsáveis via aplicativo de comunicação PROESC.  

 

 

 

A segunda chamada de trabalhos dirigidos será realizada em formato online.  Mediante a 

comprovação e comunicação por parte da família o aluno terá o direito de realizar uma atividade 

substitutiva sem custos. O requerimento deverá ser feito diretamente ao professor ou coordenação 

pedagógica, que agendarão com o aluno a data, o horário e a forma de aplicação.  

 

 

 

 

Os livros literários são um material complementar nas disciplinas de Língua Portuguesa. Eles 

podem ser adquiridos no Colégio ou pela internet, como é o caso de obras em que o domínio é público. 

 

6º Ano 

1. Cinco anos sem chover / Lino Albergaria - FTD 

2. Papai não é perfeito / Sônia Salermo Forjaz - FTD 

3. Robinson Crusoé / Daniel Defoe - FTD 

4. No fundo dos teus olhos / Giselda Laporta Nicolelis – FTD 

 

7º Ano 

1. A cor da ternura / Geni Guimarães – FTD 

2. Infância roubada / Telma Guimarães e Júlio Emílio Braz – FTD  

3. Gabriel e a Torre de pedra / Max Velali – FTD 

4. Em busca de mim / Isabel Vieira - FTD   

 

8º Ano 

1. A vida por um fio /Álvaro Cardoso Gomes – Quinteto/FTD 

2. Uma travessia perigosa /Jane Mitchel – FTD 

3. O fantasma da Ópera / Gastan Leroux (Adaptação: Margarida Patriota) - FTD  

4. Os miseráveis / Victor Hugo (autor) (adaptação: Antônio Carlos Viana) 

 

9º Ano 

1. O salto para vida. História de Léa Mamber / Célia Valente – FTD 

2. Procura-se um coração / Lúcia Seixas – FTD 

3. A volta ao mundo em 80 dias / Júlio Verne / (tradução e adaptação André Viana) - FTD 

4. As portas do destino /Giselda Laporta  Nicolelis / FTD 
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1ª Série 

1. O ódio que você semeia / Angie Thomas – Editora Galera 

2. Lucíola / José de Alencar – Editora Moderna 

3. O cortiço / Aluísio de Azevedo – Editora Moderna 

4. Triste fim de Policarpo Quaresma / Lima Barreto – Editora Autêntica 

 

2ª Série 

1. Capitães da Areia / Jorge Amado – Editora Record  

2. Felicidade Clandestina / Clarice Lispector – Editora Rocco 

3. Pequeno Manual Antirracista / Djamila Ribeiro 

4. Venha ver o pôr do sol / Lygia Fagundes Telles – Editora Rocco 

 

3ª Série 

1. Me ajude a chorar / Fabrício Carpinejar – Editora Bertrand Brasil 

2. Americanah / Chimamanda Ngozi Adichie – Editora Alfred A. Knopf 

3. A paixão segundo GH / Clarice Lispector – Editora Rocco 

4. Morte e Vida Severina / João Cabral de Melo Neto – Editora Moderna  

 

 

 

 

Por acreditarmos que a interação com o professor durante as aulas online favorece a fixação 

dos conteúdos e amplia a experiência em sala de aula, informamos que, sempre que solicitado, o aluno 

deverá ligar sua câmera e/ou microfone. 

 

 

 

Considerando que os alunos estão usando um e-mail institucional para ter acesso às aulas, 

solicitamos que todos os usuários tenham em seu perfil uma foto vestindo o uniforme da escola, com 

seu rosto em evidência. Isso padroniza as contas institucionais e facilita o reconhecimento do aluno pelo  

professor. Para alcançarmos adesão total, o monitoramento será feito até que todos os alunos atendam 

a esta solicitação. 

Segue abaixo as orientações para mudança da foto: 

a. No canto superior direito, toque na foto do perfil. 

b. Toque em Gerenciar sua Conta do Google. 

c. Na página da Conta do Google, toque em "Informações pessoais". 

d. Em "Perfil", toque na foto do perfil atual e em e definir foto de perfil. 

e. Siga as instruções na tela para escolher ou tirar uma foto. 

 

 

 

Com vistas a oferecer a oportunidade para que os alunos avaliem o progresso do seu 

aprendizado, o Colégio Sagrado Coração de Jesus oferecerá a Avaliação Acadêmica Sistemática 
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SAS para os alunos de 6º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio e o SAS ENEM para 

os alunos da 3ª série. 

Após entrar no Portal, www.saseducacao.com.br (pelo computador ou navegador do aparelho 

celular) ou pelo aplicativo SASAPP, o acesso à prova se dá nos seguintes passos: ir menu Avaliações 

> Plataforma de Avaliações > Entrar na prova desejada. 

 

 

 

 

 

A Avaliação Acadêmica Sistemática será estruturada 

da seguinte forma: 

 

a. 6º ano ao 8º ano: composta por 50 questões de múltipla 

escolha com 4 alternativas; 

b. 9º ano: composta por 60 questões de múltipla escolha com 

4 alternativas; 

c. 1ª série e 2ª série: composta por 96 questões de múltipla 

escolha com 5 alternativas. 

d. Para todas as séries, o aluno deverá optar por apenas uma 

língua estrangeira (inglês ou espanhol); 

e. A avaliação é estruturada com todas as disciplinas, com 

exceção de Ensino Religioso e Educação Física. 

 

 

 

Avaliação Sistemática 2021 | 6º ao 9ª Ano 

Aplicação Datas Conteúdo Modalidade 

1º 10/05 a 16/05 Cap. 1 a 4 Digital 

2º 23/08 a 03/09 Cap. 5 ao 9 Digital 

3º 18/10 a 24/10 Cap. 10 ao 13 A definir 

    

Avaliação Sistemática 2021 | 1ª e 2ª Série 

Aplicação Datas Conteúdo Modalidade 

1º 10/05 a 16/05 Cap. 1 a 8 Digital 

2º 18/10 a 24/10 Cap. 9 ao 19 Digital 

 

 

 

 

 
 O SAS ENEM é oferecido aos alunos da 3ª série do Ensino Médio, sendo obrigatória aos alunos 

desta série. Ocasionalmente, pode ser oferecida aos alunos da 1ª e 2ª série do Ensino Médio. Quando 

disso, entraremos em contato com antecedência pelo aplicativo PROESC.  

 

Informações Gerais 

a. O aluno deverá escolher o 

idioma antes de iniciar a prova.  

b. A partir do momento que o 

aluno clicar em iniciar a prova, o 

tempo começará a contar e terá 

o tempo disponível de acordo 

com sua série. 

c. Mesmo que o aluno saia do 

Portal, depois de já ter iniciado 

a prova, o tempo continuará 

correndo. Sendo assim, quando 

o tempo esgotar o aluno não 

conseguirá mais concluir a 

prova.  

d. As questões que já foram 

respondidas estarão salvas, 

porém o tempo que o aluno ficar 

“ausente” será contabilizado. 

e. Após finalizar a prova, não 

será possível alterar nenhuma 

resposta. 

f. Caso termine o prazo de 

realização da prova e o aluno 

não finalizar, ela será encerrada 

automaticamente pelo sistema. 
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Datas do SAS ENEM 2021 

1º 19 a 22/03 e 26 a 29/03 

2º 16 a 19/04 e 23 a 26/04 

3º 21 a 24/05 e 28 a 31/05 

4º 12 a 15/08 e 19 a 22/08 

5º 09 a 12/09 e 16 a 19/09 

6º 07 a 10/10 e 14 a 17/10 

 

 

 

Para realização das 

provas externas, o aluno deverá 

ter acesso pleno ao Portal SAS e 

seus recursos. A chaves de 

acesso solicitadas para o 

cadastro no Portal foram 

disponibilizadas via 

representantes de sala e 

mensagem no aplicativo de 

comunicação PROESC. Caso 

não possua a chave de acesso ou 

tenha encontrado problemas, 

deverá procurar a coordenação 

pedagógica responsável por meio 

dos contatos de e-mail e números 

de telefones informados no final 

deste documento. 

 

 

 

 

Sempre que sentir necessidade, não fique com dúvidas, entre em contato conosco por meio dos 

endereços e telefones a seguir. 

 

 

Como acessar o Portal SAS? 

1. Acessar: portalsas.com.br / Ir em: ENTRAR 

2. Ir em: Ainda não tem e-mail cadastrado? Criar acesso.  

3. Informar o e-mail institucional @sousagrado 

4. Criar uma senha  

5. Continuar 

6. Você receberá um e-mail do SAS com um link para validar 

o acesso 

7. Digitar a chave de acesso informada pelo Colégio 

8. Informar a série e turno 

9. Validar a chave 

A seguir um tutorial para ajudá-lo ainda mais. 

Como acessar o Portal SAS? Clique aqui. 

Recepção do Colégio 
3363-9350 / 98454-0027 
 
Lylla Barreira N. Parente  (Coordenação do 6º ao 8º ano):  
(63) 98427- 8334 
anosfinais@adm.sousagrado.com.br 
 
Nibelle Aires Lira (Coordenação do 9º ano à 3ª série)  
63 984678447 
ensinomedio@adm.sousagrado.com.br 

https://www.youtube.com/watch?v=78zUf67E8lI&feature=youtu.be
mailto:anosfinais@adm.sousagrado.com.br
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Ana Cristina L. A. Godinho (Orientação Educacional)  

(63) 98129-5435 

orientacao2@adm.sousagrado.com.br 

 

Julissane Alves de Souza  (Orientação Educacional) 

98441-9515 

orientacao2@adm.sousagrado.com.br 

 

Célia Cirqueira Dias (Auxiliar de Coordenação do 6º ano à 3ª série)  

(63) 84756332 

celia@mestre.sousagrado.com.br 

 

Para questões relacionadas ao portal SAS: Dielma Xavier 

(63) 984532112 

dielma@adm.sousagrado.com.br 

mailto:orientacao2@adm.sousagrado.com.br
mailto:orientacao2@adm.sousagrado.com.br
mailto:celia@mestre.sousagrado.com.br

