
 

 

 

 

 

COLÉGIO SÃO BENTO 

Criciúma (SC), 17 de março de 2021. 
 

 

Senhores Pais ou Responsáveis pelos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino 

Médio  

 

O momento em que vive a sociedade mundial, ainda é de extremo cuidado com a saúde 

física e mental, exige empatia e responsabilidade para que juntos, sigamos firmes e fortes.  

Agindo sempre no compromisso de informar e diante da necessidade de atualizar nossas 

famílias, segue: 

1- A partir do mês de abril (05/04) iniciarão as aulas on-line de Apoio Pedagógico para os 

alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Para acompanhar os 

horários das aulas e respectivo regramento, acesse o link 

http://www.colegiosaobento.net/2021/marco/apoiopedagogico.pdf 

2- Sobre as avaliações: 

a) Conforme já enviado anteriormente, o aluno só terá permissão para realizar avaliações 

on-line desde que possua Termo de Responsabilidade enviado pelos responsáveis para 

esta modalidade. As mesmas só poderão ser realizadas com a câmera aberta e todas 

as dúvidas sanadas pelo chat, no momento da prova. Fora deste padrão, as avaliações 

não serão consideradas. Quaisquer ocorrências ou problemas ocorridos no momento da 

realização da avaliação, avisar imediatamente o suporte técnico, por meio do telefone 

99140-6629. Informações enviadas após o término da realização da avaliação, não serão 

consideradas.  

b) As avaliações seguem calendários pré-definidos, podendo acontecer on-line ou 

presencial, de acordo com o Termo de Responsabilidade enviado. Eventualmente, 

podem ocorrer avaliações fora do calendário enviado, a critério do professor, desde que 

registradas no Portal do Aluno.  

c) Provas de segunda chamada deverão ter a inscrição realizada através do e-mail, 

secretaria@colegiosaobento.net ou de forma presencial, na secretaria do Colégio. As 

mesmas terão conteúdo trimestral e estarão sujeitas a pagamento de taxa de R$ 50,00 

(cinquenta reais) ,caso não seja apresentada justificativa de afastamento por motivo de 

saúde ou atestado médico, no prazo de 24h ou com retorno do aluno a escola. 
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d) O Colégio São Bento segue todas as determinações do PLANCON Escolar e da 

Vigilância Sanitária para realização das atividades presenciais. Ainda assim, as famílias 

possuem total autonomia para escolherem o modelo on-line ou presencial, de acordo 

com o seu desejo, sem prejuízo pedagógico aos alunos, desde que preencham Termo 

de Responsabilidade assinado.  

e) Todas as regras disciplinares e cumprimento dos deveres dos alunos, se aplicam tanto 

às atividades presenciais quanto on-line, podendo sofrer as sanções passíveis no 

Regimento Escolar, incluindo penalidades na nota de participação.  

f) Caso seja de estrita importância o agendamento para conversa com o professor de seu 

filho, enviar e-mail para secretaria@colegiosaobento.net, identificando o nome do 

aluno, a série, bem como o professor desejado. Neste caso, a Orientação Pedagógica 

realizará o agendamento conforme disponibilidade, sem prejuízo aos demais estudantes 

que estarão em sala de aula.  

3- Por conta da gravidade do momento e da necessidade do registro das informações por 

escrito, as reuniões de pais, previstas em calendário estão suspensas. Caso, após a 

leitura deste documento, tenham restado dúvidas não respondidas, as mesmas deverão 

ser encaminhadas para o e-mail secretaria@colegiosaobento.net que as encaminhará 

para os setores responsáveis.  

4- Lembramos da importância do acompanhamento frequente das famílias acessando o 

Portal do Aluno, se apropriando do rendimento escolar e das informações ali registradas.  

5- Reforçamos a necessidade dos cuidados sanitários individuais do aluno e da 

comunicação imediata ao Colégio, caso apresente sintomas relacionados a COVID 19, 

para que o monitoramento da turma seja realizado com rapidez. 

Agradecemos a confiança depositada na instituição Colégio São Bento e nos colocamos à 

disposição para continuarmos nesta parceria forte entre família e escola, no sentido de passarmos por 

todos os momentos de incerteza que nos acompanham. Desejamos que todas as famílias estejam 

com saúde e que a Mãe da Divina Providência nos proteja e nos mantenha unidos na fé de que tudo 

logo passará.   

 

Direção e Equipe Pedagógica 
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