
 

 

 

 

Circular Nº 08/2020 

 

Belo Horizonte - MG, 12 de Setembro de 2020. 

 

 

 

Senhores Pais, queridos Alunos! 

 

Iniciaremos no dia 14 próximo mais uma etapa importante para a aprendizagem dos 

nossos alunos, as aulas 100% ao vivo. 

Para que alcancemos sucesso também nessa nova fase e para que tudo transcorra com 

organização e  a maior segurança possível, devemos estar atentos para algumas 

normas de conduta durante as aulas. 

 Primeiramente, informamos que as aulas obedecerão ao seguinte formato:  

• Haverá seis aulas diárias, com início às 7:10 e término às 12:50. 

• Haverá dois recreios de 20min após cada 2 aulas, conforme ocorria 

presencialmente.  

• As aulas serão ministradas conforme cronograma de conteúdos pré-estabelecido 

para cada série , constando também de atividades de fixação e de correção de 

Avaliação Produtiva. 

• Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas posteriormente. 

• Em cada sala, haverá um tutor responsável por acompanhar o andamento das 

aulas. 

• O aluno não poderá sair durante a aula, a não ser com permissão do tutor ou do 

professor. 

• Para ingressar na sala de aula, o aluno deverá identificar-se com nome 

completo. 

 

 

 



A seguir, relacionamos os procedimentos que devem ser observados pelo aluno 

durante as aulas. 

 O aluno deve:  

✔️preparar-se como se fosse participar de aula presencial; 

✔️ser pontual, estar em sala pelo menos 5 minutos antes do início da aula; 

✔️estar vestido adequadamente para assistir às aulas; 

✔️preparar adequadamente seu ambiente de estudo (sem interferência de ruído ou de 

pessoas que possam desconcentrá-lo); 

✔️manter disponível o material referente às aulas do dia; 

✔️manter a disciplina, o silêncio e a concentração durante a aula; 

✔️fazer relatório das aulas com organização; 

✔️estar com a matéria, dada nas aulas do dia anterior, estudada e com os exercícios 

resolvidos; 

✔️ anotar as dúvidas que surgirem e apresentá-las ao professor quando ele permitir; 

✔️ manter a câmera sempre aberta – essa é condição indispensável para assistir às 

aulas. 

 

É inadmissível má conduta do aluno, seja por indisciplina, não participação na aula, 

desobediência às normas estabelecidas, seja por desrespeito aos demais presentes na 

sala. 

 

Assim, assistindo à aula de maneira confortável e adequada, o aluno garantirá que 

esse momento virtual seja agradável e produtivo. 

 

Um forte abraço e nosso sincero desejo de muita luz para esses tempos!  

 

A Direção 


