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INFORMATIVO AOS PAIS – 01/2021
Ponta Grossa, 28 de abril de 2021.
PAUTA: Avisos Gerais
Senhores Pais,
Chegamos ao término do 1º Bimestre e, após avaliação minuciosa do trabalho até aqui concluído,
pela direção, professores e equipe de coordenação, optou-se pelo repasse de algumas informações
às famílias, objetivando cada vez mais primar pela qualidade do ensino ofertado por essa Instituição
de Ensino.
Sendo assim, pedimos a gentileza de que leiam atentamente o que segue:
1) ENSINO HÍBRIDO: continuamos com a modalidade híbrida obedecendo o horário de aula
da turma e respeitando o escalonamento disponibilizado no site, cuja divisão foi feita
baseada nos termos de consentimento para as aulas presenciais ou remotas, assinado pelos
pais, com a capacidade de 30% da turma, podendo no decorrer do ano retornar aos 50%.
2) FREQUÊNCIA: a chamada é feita em tempo real tanto para os alunos que estão no colégio
ou em casa. No caso da não manifestação do estudante ao chamado do professor a falta
é gerada automaticamente, pois configura ausência na aula.

3)
4)

5)
6)

7)

É PRECISO RESPONDER A
CHAMADA.
APOSTILAS: os alunos do Ensino Médio podem retirar as apostilas das 8h às 11h30 e das
13h às 16h30, mediante o pagamento até a parcela 4.
BOLETIM: poderá ser consultado no site através do número da matrícula e data de
nascimento do aluno. As notas poderão sofrer atualizações até o dia 06/05/2021.Casos
especiais entrar em contato com as coordenações.
AVALIAÇÕES PARCIAIS E BIMESTRAIS: serão realizadas mediante horário préestabelecido pela supervisão pedagógica.
SEGUNDA CHAMADA:
 A partir do 2º Bimestre a solicitação das provas de segunda chamada será mediante
atestado médico ou pagamento de R$30,00 por prova e a sua realização será de
forma presencial. Casos especiais serão resolvidos pela
 As solicitações de provas de segunda chamada deverão respeitar cronograma próprio
para a sua realização, uma vez que passado o prazo para protocolar o pedido, o
sistema será bloqueado.
Relembrando: Todas as informações oficiais estarão disponíveis no site do Colégio –
novo.santanapg.com.br e nos grupos de whatsapp dos alunos.
#USEMÁSCARAÁLCOOLEMGELEDISTANCIAMENTOSOCIAL

Desde já agradecemos a colaboração e apoio de todos!

A Direção

