Manual do Estudante
Período da Pandemia
Aulas Online
Ao optar pelas aulas online, os pais/responsáveis pelo aluno declaram ter acesso à
tecnologia (computadores/ou celular com áudio e vídeo funcionais e sinal de internet).
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Frequência obrigatória.
Respeitar e cumprir os horários de início e fim das aulas.
Câmeras abertas para validar a presença.
Roteiros desenvolvidos diariamente.
Provas e trabalhos, atividades avaliativas e tarefas realizados dentro do prazo
estabelecido.
Alunos uniformizados ou vestidos adequadamente. O ambiente deve ser
considerado como sala de aula para que não aconteçam situações
constrangedoras.
Por uma questão de organização e respeito, nenhuma interferência deverá ser
feita pela família. Qualquer sugestão, queixa ou insatisfação devem ser
reportadas à Coordenação e Direção para que tudo seja resolvido no espaço
certo, sem exposição e constrangimento para alunos, professores e membros
da família.
Verificar sempre os e-mails que orientam a rotina da aula online/remota.
Observar a caixa de SPAM.
Acompanhar os compromissos escolares para verificar se os mesmos estão
sendo cumpridos. Autonomia é uma conquista diária.
Imprimir o calendário de Provas, inclusive de Recuperação para que o aluno
observe e faça no prazo estabelecido. Colocá-lo num local visível.
Caso o aluno não frequente as aulas e não envie o que lhe for solicitado pelos
professores, será caracterizado abandono intelectual de incapaz (menor) e será
notificado ao Conselho Tutelar, conforme orientação da Diretoria de Ensino.
O aluno será aprovado quando atingir os objetivos, média e frequência
estabelecidos no Plano e Regimento Escolar.

Aulas Presenciais
1- Frequência obrigatória
2- Roteiros desenvolvidos diariamente.
3- Provas e trabalhos, atividades avaliativas devem ser realizados dentro da aula e
disciplina estabelecida.
4- Alunos uniformizados, com máscara, inclusive com o número suficiente para trocar
de duas em duas horas, atendendo ao protocolo estabelecido pala escola.
5- As atividades propostas como tarefas devem ser realizadas em casa.
6- Caso o aluno não frequente as aulas professores, será caracterizado abandono
intelectual de incapaz (menor) e será notificado ao Conselho Tutelar, conforme
orientação da Diretoria de Ensino.
Equipe Pedagógica

