Queridos alunos, pais e/ou responsáveis,
Novas medidas foram necessárias para adequarmos os ESTUDOS em relação a
esta realidade momentânea de isolamento social. Estamos iniciando uma nova
forma de aplicar os conteúdos em nossos cursos durante este período,
a qual chamaremos de ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS.
A partir do dia 06 de abril iniciaremos, ainda em fase de
QUANDO
adaptação estas atividades, porém a partir do dia 13 de abril
INICIA?
já de forma efetiva para os estudantes.
Nesta nova forma de darmos continuidade ao ano letivo, os professores irão
desenvolver suas atividades através de TRABALHO REMOTO. Professores e alunos passam
a ter uma rotina de estudos com dias e horários determinados, conforme horário escolar
vigente antes da SUSPENSÃO das aulas. Será utilizada uma NOVA PLATAFORMA via
internet e a forma e obrigatoriedade dos alunos estudarem também muda. Por meio desta
plataforma será dada a continuidade nas ementas das disciplinas incluindo matérias
novas, também, serão registradas as notas e presença dos alunos.

Os alunos que não tem acesso à internet ou que tenham
acesso restrito, deverão comunicar o orientador do seu curso PROBLEMAS
com urgência, este irá coordenar com seus professores uma COM ACESSO?
abordagem diferenciada para cada caso.
Assim, pedimos que todos os PAIS e RESPONSÁVEIS estejam cientes desta nova
forma de ensino para que os alunos consigam dar continuidade em seus
estudos neste período de isolamento. Sobre o uso desta NOVA PLATAFORMA
estamos encaminhando um TUTORIAL que vai explicar cada passo para o aluno
conseguir acessar. Lembramos que as aulas irão acontecer na plataforma no
mesmo horário de quando tínhamos aulas presenciais. Se você não tem esse
horário, pode recuperar no site da escola: www.cedupcriciuma.com.br. Essas
mudanças, regulamentadas pela Secretaria da Educação são necessárias e
visam DAR CONTINUIDADE AO ANO LETIVO mesmo com o Isolamento Social.

AULAS DE REFORÇO
Continuarão acontecendo, para tirar dúvidas
entre em contato com as professoras abaixo:
• Ana Elisa – anabio@hotmail.com (Biologia)
• Daiana - daianamduarte@hotmail.com (Matemática)
• Karina – ka_donadel@yahoo.com.br (Química)

As aulas práticas serão
aplicadas no retorno das
atividades normais, após o
PERÍODO DE ISOLAMENTO.

AULAS PRÁTICAS

Contamos com a colaboração de todos nesse processo: Alunos, Pais, Professores,
Direção, Orientadores, Assistentes Educacionais e demais profissionais envolvidos.
ESTAMOS À DISPOSIÇÃO :
99926-0048/99926-0055 | cedupcriciuma@sed.sc.gov.br | insta: @cedupoficial

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. JUNTOS, SOMOS O CEDUP ABÍLIO PAULO.

