
 

 

Esteio, 26 de junho de 2020. 

Comunicado 041/2020. 

 

Prezadas Famílias da Educação Infantil! 

 À medida em que seguimos com as atividades domiciliares, sentimos a necessidade 

de informá-las sobre os processos pedagógicos estruturados para as próximas semanas, em 

relação às aulas remotas.  

Encerramento do 1° Trimestre:  

 Conforme o comunicado sobre os processos avaliativos, encaminhado anteriormente, 

informamos que o PRIMEIRO SEMESTRE ESCOLAR para os alunos da Educação 

Infantil, encerra no dia 17 de julho. Nesta mesma data, serão disponibilizados os 

Pareceres Descritivos, no Portal do Aluno. 

 

Orientações do 2º Trimestre:  

 Calendário: 

A organização do calendário está sendo realizada mediante as Orientações dos 

Decretos emitidos pelo Órgão Estadual e Federal. Diante disso, o mês de julho será 

marcado pela permanência das atividades remotas e pelo alinhamento do Recesso Escolar, 

frente aos acordos sindicais firmados recentemente, entre o Sinpro e o SINEPE.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULHO 

D S T Q Q S S 

     01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

13 dias letivos 



 

 

Atividades Programadas: 

• 01/07: Início do 2° Trimestre 

• 06 a 10/07: Conselhos de Classe  

• 17/07: Divulgação dos Pareceres (Ed. Infantil ao 2º ano) e Boletins (3º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental e 1ª a 3ª série do Ensino Médio) no Portal do Aluno 

• 17/07: Encerramento do Semestre Letivo da Educação Infantil 

• 18/07 a 02/08: Recesso Escolar 

• 03/08: Volta às Aulas (de forma domiciliar) 

 
 

 Ambiente Virtual - Google Sala de Aula:  

 

Informamos que estão programadas melhorias no ambiente das salas de aula virtuais 

no período do Recesso Escolar. A Equipe de TI do Colégio e da Mantenedora estão 

finalizando a programação e, logo, serão repassadas novas orientações para toda a 

comunidade escolar. 

 

 Aulas Online: 

 

Gradativamente estamos avançando no processo das aulas online. Para a próxima 

semana, estaremos disponibilizando uma grade de horários fixos por componente curricular. 

As coordenações pedagógicas estarão encaminhando, via e-mail, os comunicados 

específicos para cada nível de ensino. Fiquem atentos! 

 

 Aulas Presenciais:  

 

Estamos aguardando o Decreto do Governador do Estado. Conforme as 

informações forem divulgadas, toda a comunidade educativa será informada pelos canais de 

comunicação oficiais do Colégio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Plano de Contingência: 

 

A Equipe Diretiva está empenhada na construção do Plano de Contingência que 

fundamentará o Protocolo de Proteção e Prevenção à COVID-19 a ser seguido por toda a 

comunidade educativa (pais, alunos, professores, fornecedores e visitantes), quando 

retornarmos com as aulas presenciais. 

 

Ao finalizar este comunicado, não podemos deixar de dizer: muito obrigada pela 

parceria! Sabemos que esse modelo de ensino tem exigido de toda a Equipe Pedagógica, 

professores, pais e alunos, um novo olhar para tudo que está sendo construído e, graças ao 

empenho de todos, estamos crescendo juntos, nos reinventando e nos desafiando, 

diariamente. O Colégio La Salle Esteio se orgulha da caminhada realizada até aqui! 

 

 

Ficamos à disposição. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Diretiva. 


