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Srs. Pais e Alunos,  
 

Em face de possíveis mudanças que poderão ocorrer a partir do dia 22 de Setembro de 2020 com o 
“Decreto da Volta às Aulas Presencias”, decidimos fazer algumas alterações na metodologia das nossas au-
las online. Assim os senhores poderão avaliar de maneira assertiva, e decidir qual a melhor modalidade para 
seu filho, e a que os deixem mais confortáveis no decorrer do Ano Letivo. 

Portanto, comunicamos que à partir do dia 31/08/2020 (6º à 3ª Série do Ens. Médio – Prédio 2) 
e 14/09/2020 (1º ao 5º Ano – Prédio 1), iniciaremos nossas Aulas AO VIVO pelo Aplicativo Zoom, se-
guindo um horário destinado para as mesmas.  

Nossas aulas terão início às 8h da manhã, visando uma maior adaptação dos nossos alunos a essa no-
va metodologia. 

Com relação às aulas dos alunos de 1º ao 5º ano TARDE, terão início às 13 horas normalmente. 
Os professores entrarão nas salas virtuais pontualmente nos horários indicados para cada disciplina, 

série e ano. Realizaremos frequências para controle da assiduidade e pontualidade dos nossos alunos, sendo 
critério de pontuação extra como já ocorre nos plantões.  

Prezando por uma maior organização e acompanhamento durante as aulas remotas, comunicamos al-
guns pontos importantes para um melhor aproveitamento das aulas. Serão, portanto, necessários e obrigató-
rios que o nosso aluno: 

 

• Coloque nome, sobrenome e turma como identificação:  

Ex: Maria Eduarda Alves 8B; 

• Mantenha o Vídeo aberto durante a aula e quando solicitado pelo professor ou moderador;  

• Assista à aula devidamente fardado; 

• Esteja portando o material completo do dia (livros, cadernos, etc) 

 

Calendário Atualizações 

31/08/2020 
Início Aulas AO VIVO  

6º à 3ª Série do Ens. Médio 

14/09/2020 
Início Aulas AO VIVO  

1º ao 5º Ano Fundamental  
21 à 25/09/20 Semana de Revisões 

28/09 à 02/10/20 Avaliação Geral – Online 
22/09/2020 Retorno Aulas Presenciais ( Opcional ) 

 

Enfatizamos que, na data do dia 22/09/2020, temos apenas uma perspectiva ainda não confirma-
da de retorno. E caso seja confirmada pelas autoridades competentes, a família poderá optar pela au-
la presencial, ou continuar participando das aulas online ao vivo.   
 

“Somente é grande o que se faz 
com grande amor”.                            

Savina Petrilli 



Para mais esclarecimentos, nossa coordenação está à disposição, e reitera que nos contate sempre que 

necessário. 

Fortes na fé, acreditamos sempre em dias melhores! Que Deus abençoe nossa família. 

 

Atenciosamente, 

Família Madre Savina  
 

Saúde e Paz! 
Cordialmente, 

Família Madre Savina. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O L É G I O   M A D R E  S A V I N A  
EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO 

Educação Infantil: Maternal I ao Infantil II / Ensino Fundamental: 1º ao 5º Ano / Av. Jockey Clube,  1297 – Jockey 
Ensino Fundamental: 6º ao 9º Ano  / Ensino Médio: 1ª a 3ª Série -  Av. Jockey Clube,  1364 – Jockey 
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 Colégio Madre Savina 

Site:www.madresavina.com.br / E-mail:madresavina@.madresavina.com.br  
 


