
 

 

Campinas, 28 de agosto de 2020.  
 
Estimados pais e/ou responsáveis,  
Queridos alunos, 

 

 
Encerramos agosto, mês das vocações, com atividades muito especiais! Os alunos puderam refletir sobre o 

projeto de vida e conhecer diferentes profissões/vocações, em momentos importantes para a formação integral de 
cada um, de acordo com a proposta do programa Liceu de Olho no Futuro. Fechamos com chave de ouro com o Dia da Família online, com o 
nosso Talentos no Café, celebrando a importância da família para a vida de todos. 

 
Estamos finalizando o 2º trimestre, durante o qual utilizamos exclusivamente a ferramenta Microsoft Teams (em arquivos e tarefas) para 

disponibilizar o cronograma semanal de aulas, as atividades complementares e, também, avaliativas. 
Os alunos que deverão participar do processo de recuperação intensiva já foram comunicados pelas professoras, via e-mail, para estudo 

e atividade avaliativa (31/08 a 04/09). Os alunos convocados deverão ingressar na sala de aula do Laboratório de Estudo, pelo Calendário no 

Teams, no dia e horário agendados, segundo as convocações recebidas, momento em que os links das avaliativas de recuperação serão 

disponibilizados no chat particular de cada aluno. 

Todos, escola-famílias-alunos, estão mais adaptados à plataforma online e, com isso, também mais à vontade para utilizá-la. As equipes 

de TI/TE da escola têm feito as adequações necessárias e possíveis para os professores terem o controle das ferramentas que auxiliam as aulas, 

enquanto a equipe pedagógica mantém constante orientação sobre o uso das mesmas. Assim, reforçamos a importância de, tanto escola quanto 

família, continuarem orientando alunos/filhos quanto ao uso correto e seguro do Teams, destacando com eles que há sempre a necessidade da 

presença de um adulto que acompanhe o uso do chat particular e das reuniões, fora da equipe da turma e do horário de aulas.  

 
Seguimos em frente, sob as bênçãos da Sagrada Família.  
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