
 

 

 

COLÉGIO SÃO BENTO 

Criciúma (SC), 17 de julho de 2020. 

 
COMUNICADO - ENSINO MÉDIO 

 
Com respeito e gratidão, mais uma vez nos dirigimos às famílias da comunidade do Colégio São 

Bento. 

Como não há previsão concreta de retorno às atividades presenciais, já que aguardamos 

orientações e diretrizes dos órgãos competentes e tendo em vista o atual momento e o desgaste de 

profissionais, alunos e familiares, o Colégio São Bento concederá cinco dias de recesso escolar, de 27 a 

31/07.  

Reiteramos nosso compromisso com o calendário escolar no sentido de que as 800 horas previstas 

em legislação sejam integralmente cumpridas.  

Seguem informações importantes: 

1ª E 2ª SÉRIE 

EVENTO DATA 

Segundo trimestre 30/06 a 25/09 

Segunda chamada (conteúdo trimestral, on-line e no contraturno) 23 e 25/09 

Reavaliações (conteúdo trimestral, on-line e no contraturno) 28/09 a 02/10 

Divulgação de notas 13/10 

 
TERCEIRÃO 

 

EVENTO  DATA  

Segundo trimestre  30/06 a 08/09 

Segunda chamada (conteúdo trimestral, on-line e no contraturno) 02 e 04/09 

Reavaliações (conteúdo trimestral, on-line e no contraturno) 09/09 a 18/09 

Divulgação de notas  25/09 

 

Obs:  Divulgação das médias do primeiro trimestre: 23/07 

*Serão enviadas orientações e cronograma das provas de segunda chamada, reavaliações e provas 

do Sistema Anglo de Ensino em comunicado próprio posteriormente.  

* Estavam previstos no calendário de reposição enviado em maio, dois sábados no mês de agosto. 

Diante do cenário da pandemia, esta reposição será adiada para datas a serem informadas 

posteriormente em novo calendário de reposição, confirmando as 800h letivas com atividades 

presenciais ou não.  

* Para maior interação entre os alunos e professores, orientamos que a partir deste trimestre, as 

câmeras fiquem abertas. Caso haja algum problema neste sentido, avisar a orientação 

educacional através do e-mail: marcela@colegiosaobento.net 

* Orientamos também que, caso o aluno tenha problemas com a internet ou precise faltar alguma 

aula, o fato deve ser comunicado para a orientação educacional através do mesmo e-mail acima.  

Com elevados votos de consideração e estima, agradecemos a parceria firmada entre as famílias 

e o Colégio São Bento. 

 

Atenciosamente 

Direção e Orientação Pedagógica 
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