
AULAS
on-line

RETORNO
DIA 8 DE FEV
(SEGUNDA-FEIRA)
PELO MICROSOFT TEAMS



Considerando o contexto atual de fase grave da pandemia provocada 
pela COVID-19 e as disposições cautelares de Saúde Pública;

Considerando o decreto municipal de nº 014/E, de 27 de janeiro de 
2021 que adota aovas medidas em relação à pandemia do coronavírus 
(covid-19) com base nos requisitos de saúde pública;

Considerando a Resolução N°29.2020 CEE/RR que regulamenta 
normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelo sistema de 
ensino de Roraima, durante o estado de calamidade reconhecido pelo 
Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de março de 2020, à luz das novas Diretrizes 
Nacionais;

Este Centro de Educação Sesc comunica aos pais e responsáveis por 
alunos regularmente matriculados que, dia 08/02, segunda-feira, 
iniciaremos as aulas do ano letivo de 2021.

As aulas serão oferecidas de forma remota utilizando o Microsoft Teams 
que é uma plataforma unificada de comunicação e colaboração que 
combina bate-papo, videoconferências, armazenamento de arquivos e 
integração de aplicativos. Será repassado a cada aluno (a) um e-mail e 
senha padrão que dará acesso às salas virtuais criadas para o momento “ao 
vivo” da aula, bem como acesso às atividades e arquivos; além da 
plataforma de apoio ao ensino do Sistema Farias Brito para os alunos 
matriculados do 2º ano do ensino fundamental I até a 2ª série do ensino 
médio, e de acompanhamento pedagógico do WebGiz.

A aula ocorrerá no mesmo horário do ensino no modo presencial, 
conforme abaixo: 

Vespertino 13h30 18h

7h30

13h30
Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano)

Matutino 12h

Vespertino 18h

Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano)
Matutino 7h10 12h30

Vespertino 13h10 18h30

Ensino Médio | semi-integral (segunda a sexta-feira)

Ensino Médio | semi-integral (terças e quintas-feiras) 

Matutino 7h10 12h30

Vespertino 14h 18h30

ETAPA TURNO INÍCIO TÉRMINO

Educação Infantil (Maternal 1º e 2º período)
Matutino 7h30 12h

ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2021



Reiteramos que o material didático do Sistema Farias Brito é utilizado 
apenas pelos alunos matriculados a partir do 2º ano do EFI até a 2ª Série 
do EM, portanto a plataforma de apoio didático do Sistema Farias Brito será 
disponibilizada apenas para esse público, para suporte pedagógico e 
enriquecimento dos conteúdos trabalhados. O aluno terá acesso mediante 
e-mail e senha padrão.

Alunos matriculados na Educação Infantil, 1º Ano do EFI e 3ª Série do 
EM utilizarão os recursos de grupos de mensagens instantâneas 
(WhatsApp), TEAMS e WebGiz.

 O WebGiz continua sendo um recurso para acompanhamento dos 
conteúdos a serem desenvolvidos, dos resultados de tarefas, atividades e 
avaliações que serão empregados como recursos do processo de 
aprendizagem e avaliação de aquisição de conhecimento.

É de suma importância a participação e responsabilidade da família, 
quanto a realização das atividades e participação nas aulas. A equipe 
pedagógica administrará grupos em aplicativo de mensagens instantâneas 
(WhatsApp) para o repasse de informações pertinentes, bem como para 
sanar possíveis dúvidas e contribuir para com o bom desenvolvimento do 
bimestre que se inicia.

Lembramos que os casos de ausências do aluno na aula devem ser 
reportados à supervisora da etapa, podendo usar o grupo de mensagens 
instantâneas para a comunicação.

O material solicitado deve permanecer com o aluno, pois este material 
será utilizado para a realização das atividades propostas a serem 
desenvolvidas no decorrer do bimestre.

Os livros didáticos estão disponíveis para compra em uma sala 
próxima a secretaria escolar, no Centro de Educação Sesc. No dia 1º de 
março começaremos a utilizar os livros durante as aulas.

O 1º bimestre seguirá o calendário abaixo:

DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB

 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30  

02 - Feriado Paixão de Cristo

05 à 09/04 - Semana de Avaliação

19 à 23 - Recuperação Paralela do 1º 
Bimestre

21 - Feriado de Tiradentes

23 - Encerramento do 1º Bimestre (55 dias)

26 - Início do 2º Bimestre

ABRIL - 20 dias letivos

DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31  

01 - Início do uso do material didático

08 - Dia Internacional da Mulher

MARÇO - 23 dias letivos

DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28  

08 - Início do ano letivo

08 a 26/02 - Sondagem

15 e 17 - Dias não letivos

16 - Carnaval

FEVEREIRO - 12 dias letivos



A primeira semana será de adaptação aos recursos utilizados. Os 
e-mails e senhas de acesso poderão ser retirados pelos responsáveis na 
Secretaria Escolar (Sesc Mecejana) no decorrer da semana, no WhatsApp 
95 99162-1620 ou no e-mail secretaria@sescrr.com.br  

Neste momento é importante a compreensão e o comprometimento 
de todos os envolvidos na comunidade escolar em busca de um só objetivo: 
que os alunos sejam atendidos da melhor forma – e que possamos 
compreender que a melhor forma resguarda o bem-estar do aluno e sua 
família, bem como de professores e seus familiares e toda a comunidade 
envolvida no processo.

Lembramos que o pagamento referente às demais parcelas da 
anuidade escolar deverão ser pagas junto à Central de Relacionamento 
com o Cliente, na Sede Administrativa do Sesc – situada na Rua Araújo 
Filho, nº 947, bairro Centro. Ressaltamos que os pagamentos realizados 
até o dia 10 de cada mês receberão 15% de desconto.

À disposição, deixamos os canais que utilizaremos para manter o 
relacionamento com pais, responsáveis e alunos:

Secretaria Escolar

95 3624-9850 (fixo)
95 99162-1620 (somente WhatsApp)
secretaria@sescrr.com.br (e-mail da Secretaria Escolar)

 O Centro de Educação Sesc utiliza ainda os canais de comunicação:

Site: www.sescrr.com.br
Instagram/Facebook/Twitter: @sescrr


