
 
 

“Os pais são os primeiros e principais educadores de seus filhos: o ambiente familiar, os princípios que lhes 
transmitem e os comportamentos que eles percebem, constituem o fundamento de seu desenvolvimento pessoal. 

(NMPE 157 - p. 66)” 
 

Comunicado 06/2021 
 
Belo Horizonte, 08 de março de 2021. 
 
Prezadas famílias, 
 
 
Sabemos que o contexto da pandemia criou um cenário completamente novo,  que nos exigiu alguns 
cuidados, levando em consideração as orientações para a saúde e o bem-estar dos alunos. Diante disso, 
comunicamos que, a partir do dia 08/03/2021 (segunda-feira), estaremos com horário novo de aulas 
assíncronas, (aulas em que a atividade não acontecerá ao vivo). 
As aulas continuarão online sendo mediadas através do Google Meet, portanto é imprescindível a 
utilização da conta institucional (@aluno.sjo.org.br). 
A grade de horários estará disponível neste comunicado e no site da escola. 

Abaixo, seguem as orientações para as aulas: 
 
• Os links para as aulas online estão disponíveis na plataforma google sala de aula, qualquer dúvida entre 
em contato conosco. 
• Não é necessário o uso do uniforme, entretanto, não é permitido alunos sem camisa. 
• Os alunos terão 20 minutos de intervalo normal; 
• Fiquem atentos às orientações dadas pelos professores de como ocorrerá a dinâmica das aulas; 
• Os microfones e vídeos devem permanecer desativados ao longo das aulas, exceto por orientação do 
professor.; 
• Todo o processo só poderá ser realizado com a conta institucional (@aluno.sjo.org.br), assim como o 
registro da presença do estudante depende do acesso por esta conta. 
• Vamos ajudar na comunicação com os colegas e permitir que todos possam participar; 
 
 
Cronograma de horários de aulas período remoto: 
 

 



 

 

 

 
 
 

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 
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