
 
Comunicado: 39/2021 
 
Srs. Pais e responsáveis,  
 
Segue comunicado complementando as condutas estabelecidas com os alunos, para a organização e o 
comprometimento dos processos de aprendizagem e de avaliação: 
 
Faltas/ Presenças: O professor realizará a chamada durante a aula e o aluno deverá responder pelo chat ou pelo 
microfone. As aulas têm duração de 50 minutos, e é obrigatória a permanência em tempo integral. Problemas 
técnicos devem ser comunicados pelo responsável no dia do ocorrido, via e-mail, para coordenação/orientação, 
a fim de justificar a falta. Lembrando que as faltas não são abonadas, apenas justificadas; salvo os casos 
previstos em lei.  
  
Uso das câmeras: Os professores solicitarão a abertura das câmeras em vários momentos: apresentação de 
trabalhos, dinâmicas das aulas, avaliações, conferência das tarefas e outros. Essa prática será obrigatória para a   
sistematização do processo ensino-aprendizagem. Solicitamos às famílias a verificação desse equipamento e o 
incentivo da prática.   
 
Avaliações: As avaliações são elaboradas para serem executadas on-line, no tempo pré-determinado pelo 
professor. Os links ficarão disponíveis aos alunos durante esse período estabelecido e não serão aceitos os 
envios posteriores. Problemas técnicos devem ser comunicados pelo responsável, no momento da 
avaliação, via e-mail, para coordenação/orientação, a fim de justificar o ocorrido.   
  
Avaliações Faltosos: Será encaminhado e-mail às famílias informando a ausência do aluno e orientando sobre 
os procedimentos.  Os auxiliares do setor comunicarão os alunos, via chat particular no Teams, sobre a prova de 
faltosos (dia e horário). 

 

 Dicas: 

 Os alunos deverão ficar atentos aos combinados sobre datas e prazos das atividades solicitadas 
pelos professores. 

 Os alunos têm um intervalo de 5 minutos entre cada aula; devem aproveitar para levantar, 
beber água, usar o banheiro e caminhar um pouco. 

 No intervalo do meio da manhã, contam com 30 minutos para lanche e descanso. 
 

Dúvidas: Problemas com senha e acesso ao Teams, entre em contato com a equipe do suporte pelo e-mail: 
duvidas_ef2@liceu.com.br. 

 
 
EQUIPE GESTORA 
 
Continuamos à disposição de vocês por meio do e-mail. 

 

Renata Penteado – Coordenadora Pedagógica renata.penteado@liceu.com.br 

Ângela Dantas – Orientadora Educacional angela.dantas@liceu.com.br 
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