
 

Rua Baronesa Geraldo de Resende, 330      (19) 3744-6900 

Guanabara – Jdm. Nossa Senhora Auxiliadora  www.liceu.com.br  

Com.103/2020 

Campinas, 17 de dezembro de 2020. 

Estimados Pais e Responsáveis, 

Queridos alunos, 
 

 Encerramos ontem o ano letivo de 2020. E queremos lhes dizer: muito obrigada! 

Agradecemos pela parceria e confiança em nosso trabalho durante este ano, tão exigente e 

repleto de incertezas pelo caminho! Tenham a certeza de que toda a nossa equipe – professores, 

auxiliares, coordenação e orientação – se desdobrou para atendê-los, no que vocês precisavam, 

nos diversos momentos no decorrer do ano.  

Para o início de 2021, nos organizamos da seguinte forma: 
 

1. AULAS 

Manhã: das 7h15 às 12h40 (intervalo de lanche das 10h35 às 11h) – de segunda a sexta-

feira  

Aulas presenciais e remotas, com rodízio de alunos, com porcentual a ser divulgado pelo 

colégio no dia 13/01/2021, conforme comunicado 096/2020, enviado por e-mail às famílias e 

disponível no site do Liceu. 

Tarde: novo horário, das 14h10 às 15h50 – de segunda a quinta-feira. 

Aulas remotas, para todos os alunos do Ensino Médio, pela plataforma Teams. 

 

2. INTERVALO DE ALMOÇO 

Novo horário: Das 12h40 às 14h10 

Neste primeiro momento de retomada das aulas presenciais, seguindo os protocolos de 

biossegurança, não teremos cantina nem restaurante funcionando dentro do colégio, bem 

como não utilizaremos as geladeiras do setor, nem micro-ondas. Os alunos deverão retornar 

para casa para almoçar e, por esse motivo, estendemos o intervalo de almoço. 

 

3. ELETIVAS 2021 

Para compor o quadro curricular, os alunos deverão cursar duas eletivas entre as dez eletivas 

oferecidas, a saber: 

 Biotecnologia  

 Conflitos urbanos atuais  

 Desenvolvimento e aplicação de softwares  

 Empreendedorismo e educação financeira  

 Esportes  

 Gestão de eventos e marketing  

 História do cinema  

 Nutrição e saúde  

 Roteiros e textos dramáticos  

 Teatro  
 
 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 
 

 

Ana Cláudia Ribeiro da Motta Cortez   Juliana Carvalho Segato Marincolo 

Coordenadora Pedagógica     Orientadora Educacional 
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