
 

 

 

COLÉGIO SÃO BENTO 

Criciúma (SC), 17 de julho de 2020. 

 

COMUNICADO - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

É com profundo respeito e imensa gratidão que nos dirigimos às familias que compõe a comunidade 

escolar do Colégio São Bento que, junto de todos os profissionais que integram essa instituição escolar, tem 

sido fundamentais no enfrentamento desse tempo de pandemia. 

Desse modo, como ainda não temos uma data de retorno às aulas prevista pelos órgãos 

governamentais, segue para conhecimento de todos e também para fins de organização, algumas modificações 

no Calendário Escolar do Ensino Fundamental Anos Iniciais,  mas que assegura as 800 horas anuais 

letivas, como prevê a legislação.  

Assim sendo, informamos que: 

1. No período de 27 a 31 de julho (cinco dias), concederemos um recesso a nossos alunos, 

professores e demais profissionais, bem como às famílias pelo desgaste visível com toda essa 

situação; 

2. Fizemos alterações em algumas datas nos dias de reposição dos trimestres, das quais algumas 

já cumpridas, no entanto informaremos, agora, apenas as do 2º trimestre e, posteriormente, as 

demais. Portanto, pedimos que observem as datas abaixo para que as crianças compareçam às 

aulas nos dias de reposição. 

 

DATA/DIA DASEMANA 
HORÁRIO 

TIPO DE ATIVIDADE 

18 a 22/05 
(2ª à 6ª-feira) 

Horas adicionadas das aulas on-line (8h20min) ministradas em 
período integral, substituindo o dia 27/06 (sábado, das 08h às 
12h e das 13h10min às 17h30min) para a realização do 
Jesbinho (Jogos). 

25 a 29/05 
(2ª à 6ª-feira) 

Horas adicionadas das aulas on-line (8h20min) dadas em 
período integral, substituindo o dia 04/07 (sábado, das 08h às 
12h e das 13h10min às 17h30min) para a realização do 
Jesbinho (Jogos). 

12/06 
(6ª-feira) 

13h15min às 17h30min 
Aula normal no recesso de Corpus Christi 

03 a 10/08 
(2ª à 6ª-feira / 2ª-feira) 

Nesse período as aulas iniciarão às 13h para fins de 
cumprimento das 800 horas letivas, já que faltavam 1h30min, 
de acordo com as novas alterações. 

07/09 
(2ª-feira) 

13h15min às 17h30min 
Aula normal no feriado do Dia da Independência do Brasil 

26/09 
(sábado) 

13h15min às 17h30min 
Aula normal 

 



 

 

 

3. Seguem as datas das atividades que se referem ao 2° trimestre: 

 

DATA ATIVIDADE 

01/07 
Início do 2º Trimestre dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. 

22, 23 e 24/09 
Provas de 2ª Chamada dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental referentes ao 2º Trimestre, às 08h30min. 

25/09 
Término do 2º Trimestre dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. 

28/09 
Início do 3º Trimestre dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. 

28, 29 e 30/09 
Reavalições dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
com notas inferiores a 7,0, referentes ao 2º Trimestre, às 8h30min. 

07/10 
Divulgação dos resultados obtidos pelos alunos dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental / 2.º Trimestre, disponível no site 
www.colegiosaobento.net. 

Lembramos que a divulgação dos resultados obtidos pelos alunos dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental / 1.º Trimestre, está disponível no site www.colegiosaobento.net e foi feita no dia 
14/07. 

 

Diante do exposto, esperamos ter esclarecido as alterações realizadas no Calendário e nos 

colocamos à disposição para maiores explicações, se necessário. 

 

Atenciosamente 

Direção e Orientação Pedagógica 
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