
 

COMUNICADO 82 /2020 

Campinas, 02 de outubro de 2020. 

Prezados Pais e Responsáveis,  

Queridos Alunos, 

 

Esperamos encontrá-los bem! 

Compartilhamos com vocês a organização das datas, atividades e procedimentos adotados para o 3º trimestre. 

OUTUBRO 

05/10 – SEG Cerimônia do 100% Liceu – 1º. e 2º.trimestres – 7h30 

Palestra: Cuidar de quem cuida ,com Profa.Dra,Tatiana Slonczweski- direcionada às famílias, ao 

vivo pelo Youtube- 19h30 

08/10-  QUI Aplicação da prova do Canguru de Matemática- das 14h às 17h – prova on-line, com usuário e 

senha individuais de acesso para os alunos cadastrados. 

12/10- SEG Nossa Senhora aparecida – sem aulas 

13/10- TER Antecipação do Dia do Professor – sem aulas 

15/10- QUI Dia do Professor- dia letivo- aulas normais 

19 a 23/10 Recuperação paralela do 3º.trimestre- serão convocados no dia 15 de outubro, via chat e por 

e-mail, os alunos que demonstraram dificuldades nas atividades. 

26/10- SEG Avaliação Integrada – os conteúdos e orientações seguirão em breve. 

28/10- QUA 1ª Avaliação de faltosos - 14h - o aluno receberá um requerimento a ser preenchido e enviado 

ao e-mail do Gustavo (gustavo.silva@liceu.com.br) juntamente com a justificativa da ausência. 

Começará às 14h, via plataforma Teams. 

NOVEMBRO 

02/11 – SEG 
Finados – sem aulas 
Lista dos alunos premiados/notas/gabaritos do Canguru de Matemática. 

09 A 18/11 Avaliações trimestrais -acontecerão na aula de cada professor , com cronograma a ser 

enviado. 

19/11 -QUI 2ª Avaliação de faltosos - 14h - o aluno receberá um requerimento a ser preenchido e enviado 

ao e-mail do Gustavo (gustavo.silva@liceu.com.br) juntamente com a justificativa da ausência. 

Começará às 14h, via plataforma Teams. 

20/11 – SEX Dia letivo – aulas normais (feriado antecipado em maio/2020) 
24/11 - TER E-CONECTA – Evento on-line dos 7ºs anos – comunicado será enviado com as informações e 

orientações de transmissão.  

26/11  A  04/12 Recuperação Intensiva- 3º.trimestre serão convocados aos alunos com desempenho 

insatisfatório ,  com média abaixo de 6,0 e somatório abaixo de 18,0. Terão aulas e provas para 

recuperar conteúdo e nota. As convocações serão inseridas no Portal Educacional, enviadas por e-

mail para os pais e pelo chat privado do Teams para o aluno convocado. 

 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

Maria Ana Marabita T.de Oliveira      Ângela Negrão Dantas 

maria.oliveira@liceu.com.br       angela.dantas@liceu.com.br  

Coordenadora Pedagógica                          Orientadora Educacional 
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