COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
Portarias de Reconhecimento nº 349/82e Recredenciamento n° 543/2015
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

Senhores pais e responsáveis,
Estamos vivenciando momentos singulares em nossa história: de aprendizagem, de
aconchego familiar, de mistério e de fé. Sabemos que a situação é de desafios, mas,
com certeza, não são desafios maiores do que a nossa capacidade de superá-los.
O Colégio Nossa Senhora do Monte Calvário vem, orgulhosamente, agradecer-lhes,
pela presença eficaz e contínua na vida escolar de seus filhos, nossos alunos. De fato,
estamos presenciando a autonomia e a responsabilidade nesse momento de desafios de
aulas on-line e os senhores são os principais responsáveis, junto com os educadores,
pelo desenvolvimento dessa competência em nossos alunos. Obrigada pelo apoio!
Nesta oportunidade, informamos-lhes que o nosso Colégio, em meio a tantos desafios e
distanciamento social, continua buscando a excelência acadêmica. Estamos dando
continuidade ao nosso processo de aprendizagem por meio das aulas on-line, vídeos
atividades remotas e outras formas de ensino e aprendizagem, de acordo com a
necessidade pedagógica de cada ano /série. A presença constante de nossos
educadores na vida dos educandos e das famílias, em tempo integral, é nosso grande
diferencial.
Para darmos sequência ao fechamento da primeira etapa, o Colégio reorganizou o
sistema de avaliações de acordo com a proposta pedagógica que define a avaliação
como um momento de construção e reconstrução de conhecimentos, valores e atitudes.
Como a avaliação deve ser constante e se materializa numa variedade de instrumentos
avaliativos, cada segmento encerrará a etapa de acordo com o cronograma estabelecido
para cada ano/série.
Nesse sentido, após um longo trabalho de aprendizado para nós educadores, para os
senhores pais e para o nosso aluno, o objetivo central do nosso trabalho acadêmico,
apresentamos-lhes algumas informações relevantes para a continuidade do nosso fazer
pedagógico:
1- Estamos reorganizando o nosso calendário escolar, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
2- Anteciparemos o recesso escolar do dia 18/07/2020 a 02/08/2020 para
18/05/2020 a 02/06/2020, dando continuidade ao processo de cuidado com a
saúde mental e a qualidade no aprendizado de nossos alunos.
3- Retornaremos às aulas on-line (EaD) no dia 03/06/2020
4- Estamos dando continuidade ao planejamento anual.
5- As aulas presenciais retornarão assim que autorizadas pelos órgãos
competentes.

6- Ao voltarmos às aulas presenciais, faremos um diagnóstico para avaliarmos a
aprendizagem dos nossos alunos e elaborar estratégias, necessárias, para
o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem, de acordo com a Base
nacional comum curricular.
Nesse cenário de incertezas, vimos, respeitosamente, comunicar-lhes que estamos
atentos aos órgãos competentes que regulam a nossa atividade principal, a Educação.
Faremos de tudo para não só cumprir o contrato de prestação dos serviços educacionais
firmado ente o Colégio e os senhores, mas também para assegurar aos nossos alunos
uma aprendizagem com qualidade e excelência acadêmica.
Portanto, reforçamos a importância do acompanhamento dos senhores na vida escolar
de seus filhos que, nesse momento, devido à necessidade, é realizado no formato
online.
Atenciosamente,

Ir. Lindaura Crivelari

