
Sejam bem-vindos à nossa escola! 
Feliz 2021!



 Oração



Apresentação dos professores
EFII e Ensino Médio.

Início das aulas: 25/01/2021- 
2ª feira.



  Início das aulas
As aulas iniciar-se-ão de forma remota no 
dia 25/01. 
Conforme orientações  das autoridades, 
retornaremos às aulas híbridas no dia 
08/02/2021 com, até o momento, 35% dos 
alunos. Os professores estarão esperando os 
alunos na sala de aula.
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Entrega de material

No dia 22/01/2021 - sexta-feira - será entregue na 
portaria o Manual da Família,  retirar com a inspetora 
Isabella.
Neste dia, entregaremos a agenda apenas para os 6ºs 
anos.
Horário:
• Manhã das 8h às 11h.
• Tarde das 13h às 16h.

www.saojoselimeira.com.br 5



Pesquisa de retorno presencial

Dos dias 25/01 a 27/01 disponibilizaremos no Telegram e 
no Sistema Genus - Material de Apoio - uma pesquisa de 
volta às aulas no sistema híbrido, por favor, responder o 
mais breve possível. 
Entraremos em contato com os pais que optarem pelas 
aulas presenciais, passando as devidas informações.
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Passo a passo para acessar a plataforma:
 
1 - Acesso ao Teams
Copie o link do Site do Colégio/Material de Apoio de sua 
turma para ingressar na sua sala de aula.
 
2 - Entre com os dados do aluno
email: RM@saojoselimeira.com.br
senha: @1unocsj
 
3 - Pronto você está logado na Plataforma Teams.
 
4 - Na sua série/sala veja qual canal está com a câmera ligada, 
assim, você entrará na aula ao vivo.
 
Obs.: Para alunos que forem assistir às aulas fora do horário, 
basta clicar em sua série/disciplina que quer assistir, na Aba 
Postagens e procure a videoaula.
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❖ Manual da Família 
- comunicação entre a escola e a 
família; 
- importância  de manter o manual 
com identificação e o(a) aluno(a) 
deverá usá-lo como material diário.

❖ Material do ETAPA 
- número de apostilas;
- realização das tarefas feitas pelos 
alunos e compromisso de entregá-las 
nas datas estipuladas. 



❖ Reforço específico para alunos novos 
    - Horário: das 14h às 16h30 sempre em período oposto ao da aula; 
    - Do dia 01/02 a 05/02 funcionará antes do início das Avaliações.     

Os alunos receberão bilhete com mais detalhes.

❖ Reforço Pedagógico 
Será aplicado todas as terças-feiras e quintas-feiras, no primeiro 

horário de aula, para as disciplinas que apresentem apenas uma aula 
semanal. Durante a semana, os professores das disciplinas em que há 
mais aulas na semana, desenvolverão o Reforço Pedagógico com a 
turma no decorrer de suas aulas.
❖ O Reforço Pedagógico tem por objetivo conectar os conteúdos do 

ano passado com o conteúdo atual.



Entrada

Todos os(as) alunos(as) terão a sua 
temperatura aferida na hora da 
entrada e suas mãos serão 
higienizadas com álcool gel.
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Uniforme 

- uso obrigatório do uniforme completo, incluindo o calçado (conforme 
Manual da Família).

                          Horário de entrada e saída dos alunos
❖ FII: das 6h45 às 12h10.

❖ EM: das 6h45 às 13h.

❖ Intervalo: FII - 6º e 7º das 10h às 10h30 /  8º e 9º  das 10h10 
às 10h30 /  EM  - 1º intervalo – das 9h20 às 9h30, 2º intervalo: das 11h10 
às 11h20.

   -    pontualidade;

   -  serão admitidas somente três entradas  após o horário e três saídas 
antecipadas  por trimestre que serão registradas no  Manual da Família.                



O USO DE MÁSCARA 
É OBRIGATÓRIO!

O aluno deverá vir com a máscara e 
trazer outra com identificação, para que 
após 2 horas de uso possa ser feita a 
troca.
Cores das máscaras: branca, preta ou 
azul-marinho.
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Kit de higiene

- Álcool gel; 
- Garrafinha para água.
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Cantina

Seguindo os Protocolos da Vigilância 
Sanitária, a Cantina não funcionará, 
por este motivo, os alunos terão que 
trazer de casa o seu lanche e bebida.
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ATENÇÃO!
• Devido à Pandemia de COVID 19, caso seu(a) filho(a) esteja 

com febre, mal estar, entre outros sintomas, deverá ficar em 
casa e os responsáveis deverão avisar a escola.

• Utilizamos os números de telefones e celulares que estão na 
ficha informativa e na agenda, sabemos que muitas vezes vocês 
estão ocupados, mas algumas intercorrências podem acontecer 
na escola e, para isso, precisamos de telefones ou celulares que 
tenham alguma pessoa responsável para nos atender.

• Durante o período de aula presencial, caso o(a) aluno(a) 
apresente algum sintoma como febre, dor de cabeça,  a escola 
vai encaminhá-lo(la) para a enfermaria e ligará  para os pais ou 
responsáveis, para buscá-lo(la).



                        Material escolar 

- Responsabilidade dos alunos com seus 
materiais, que deverão estar etiquetados, assim 
como outros pertences. Não será permitido 
deixar os materiais no armário do Colégio.

- Trazer diariamente o Manual da Família e 
agenda.



 ACESSO AO ETAPA DIGITAL

► O Colégio utiliza a ferramenta de trabalho do 
Sistema Etapa, com material em formato 
digitalizado, com acesso limitado à compra da 
apostila de aula.

► Basta acessar o site do Sistema Etapa:
 www.sistemaetapa.com.br 

► Clicar do lado direito da tela, onde há a figura 
de uma pessoa, abrirá a segunda tela conforme 
modelo abaixo, digitar  o e-mail cadastrado 
pelo responsável no contrato escolar e  a 
primeira senha de acesso é: etapa

http://www.sistemaetapa.com.br/




Ou baixar no celular o  APP ED (Etapa Digital).

Esse acesso permitirá ao aluno verificar resoluções  
de exercícios e aulas de alguns conteúdos 
desenvolvidos pelos próprios  professores do 
Sistema Etapa.

Dúvidas, verificar com o Luis Guilherme (filho da 
Dilda), sobre o cadastro dos 

   e-mails realizado por ele.



ACESSO AO SISTEMA GENUS

► www.saojoselimeira.com.br

► LOGIN

► SENHA E USUÁRIO DO RESPONSÁVEL

► Favor cadastrar  o endereço de  e-mail no Sistema 
Genus pela senha do responsável. Assim, terá 
acesso às informações relacionadas à parte 
acadêmica do(da) seu(sua) filha(a).
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Importância da presença dos pais na escola

- se os pais precisarem conversar com os professores, 
deverão agendar horário com a coordenação;

-  caso o professor solicite uma reunião com os pais, a 
coordenação fará o agendamento.

 

    

Início da apostila:      
25/01/2021



Hora do estudo
O hábito de estudo é fundamental  para que o aluno 

tenha um bom desempenho escolar, portanto, é 

necessário preparar um ambiente agradável que 

favoreça a realização das atividades.

O comprometimento com os estudos se faz necessário 

para um melhor aprendizado.



Apostilas

❖ Início do uso da apostila do sistema Etapa a partir do dia 
25/01/2021, favor providenciar com antecedência – com 
a Dilda - as apostilas serão trabalhadas mensalmente.

❖ Livro de Inglês e de Ensino Religioso na recepção com 
o representante da Book Space. Vendas a partir do dia 
20/01 a 28/01/2021 das 9h às 16h.

❖ Apostila de Música – vendas na Biblioteca a partir do 
dia 25/01/2021 – das 9h às 16h.
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Gratidão!

 Um ótimo 2021 para todos nós!
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