Com.40/2021
Campinas, 19 de março de 2021.
Estimados pais e queridos alunos,
Esperamos encontrá-los bem e com saúde!
Levando em conta que as aulas estão ocorrendo no formato presencial e/ou remoto e
relembrando as orientações apresentadas em reunião de pais/responsáveis e nos encontros
nas aulas com os alunos, seguem abaixo, para ciência, os tópicos importantes acordados.
1. Atitudes para as aulas:
 Ter uma comunicação adequada com os professores e colegas.
 Apresentar zelo, cuidado e organização com o material pessoal e escolar.
 Garantir que seu ambiente de estudo seja silencioso e iluminado, e que você
organize o espaço, trazendo para perto o seu material e água.
 Chegar à aula (reunião) pontualmente.
 Usar vestimenta adequada ao ambiente escolar (uso do uniforme no formato
presencial: obrigatório, e no formato remoto: opcional).
 Manter uma postura ergonômica adequada (sentado).
 Usar a câmera aberta durante as aulas e utilizar o chat e/ou microfone aberto,
para interagir com o professor e/ou sanar as dúvidas.
2. Ações nos intervalos das aulas
 Respeite os seus horários de lanche e de almoço, saindo do espaço de estudos
para outro ambiente, movimentando-se e alongando-se, sempre que possível.
 Após as aulas, evite atividades em frente ao computador. Leia um livro, escute
uma música, dance, movimente-se, escreva.
3. Frequência nas aulas
 Os professores realizam a chamada durante a aula e controlam, via relatório de
aula do Teams, a permanência ou não do aluno em aula remota.
 Problemas de conexão ao Teams deverão ser comunicados imediatamente à
equipe pedagógica, via chat do Teams ou e-mail.
 As ausências nas aulas estão sendo registradas no Portal Educacional.
 Os atestados médicos deverão sempre ser enviados (por e-mail/chat para CP/OE)
com o objetivo de justificar as ausências. Enfatizamos que as faltas não são
abonadas, apenas justificadas.
4. Instrumentos avaliativos (tarefas, trabalhos, avaliações, avaliativos, etc.)
 Essas atividades são passadas pelos professores e disponibilizadas na plataforma
Teams (aba “Trabalhos”, chat ...).
 Deverão ser obrigatoriamente entregues de acordo com as orientações e
datas/prazos estipulados pelos professores. A não entrega acarretará perda de
pontuação.

 É importante a organização e autonomia no registro desses compromissos, pelo
aluno.
 Importante também seguir as orientações do documento Critérios do Ensino Médio
para a realização dos instrumentos avaliativos (arquivo disponível no site do Liceu).
 O aluno deverá se organizar para cumprir com o prazo proposto para a
execução/digitalização/entrega da avaliação. Esse prazo é determinado
cuidadosamente, de forma que os alunos consigam realizá-la com tempo suficiente
para a leitura dos textos/enunciados, reflexão, interpretação e determinação das
respostas. Evitar distrações nesses momentos.
 Avaliação de Faltosos – a avaliação será no formato digital via plataforma Teams
e realizada ao final de cada trimestre com conteúdo acumulativo. Nestas
circunstâncias atuais, não será cobrada nenhuma taxa. O aluno deverá preencher
e nos enviar o requerimento específico para realização dessa avaliação que será
disponibilizada na semana anterior.
5. Prevenção em ação – Cuidados que cuidam.
 Nas aulas presenciais há obrigatoriedade do uso e da troca da máscara.
 Descartar corretamente as máscaras descartáveis nas lixeiras indicadas
(vermelhas).
 Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão e/ou álcool em gel
individual.
 Trazer sua garrafa de água e lanche.
 Não compartilhar material pessoal, objetos ou lanche.
 Manter-se em distanciamento físico seguro dos colegas, em sala de aula e,
principalmente em deslocamento pelo colégio.
Contamos com a parceria e colocamo-nos sempre à disposição para atendê-los.
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