
 

 

Criciúma, 11 de fevereiro de 2022. 

O Colégio UNESC, há 30 anos, tem sua missão pautada na formação para a cidadania, 

respeitando as particularidades de cada estudante e entendendo-os como indivíduos em constante 

desenvolvimento, voltados para a constituição de valores como democracia, responsabilidade, ética, 

direitos e deveres, criticidade e autonomia. 

Desejamos que seja mais um ano de fortalecimento das parcerias entre família e escola. 

Encaminhamos abaixo importantes informações para a organização do início das atividades 

letivas: 

1. Início das aulas: As aulas iniciam no dia 15/02 para o 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Dia 16/02 para as turmas do 2º ao 

5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

2. Aulas presenciais: Conforme a Portaria conjunta SES/SED/DCSC nº 79/2022, informamos que as 

aulas ocorrerão exclusivamente de forma presencial. Caso algum estudante, por razões médicas, não 

puder retornar ao regime presencial, deverão informar a Coordenação Pedagógica, comprovante a 

necessidade de afastamento por meio de laudo médico. 

3. Horário de entrada e saída: A entrada de alunos(as) será realizada pelo portão principal, das 7h15 

às 7h30 no período matutino e das 13h às 13h15 no período vespertino. Apenas os(as) alunos(as) 

devem acessar o espaço do Colégio. As famílias não poderão circular pela escola conforme 

recomenda a portaria.  

Para a adaptação dos(as) alunos(as) do 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, no horário de 

entrada, organizamos um espaço para os pais aguardarem.  

SEGMENTO HORÁRIO 

Integral c/ Imersão Bilíngue 7h30 às 13h15 

EFAI – 1º ao 5º ano  13h15 às 17h15 

EFAF – 6º ao 9º ano 07h30 às 11h55 

EM – 1ª a  3ª série 07h30 às 11h55 – segunda à sexta 

13h30 às 17h55 – 2ª e 4ª -feira 

 

O horário por componente curricular, será divulgado no primeiro dia de aula. 

4. Uniforme escolar: O uso do uniforme oficial completo é obrigatório desde o primeiro dia de aula. 

5. Apostilas: As apostilas do Sistema Positivo de Ensino, será entregue na primeira semana de aula. 

Para a entrega, o responsável pelo(a) aluno(a) não poderá ter débitos junto ao Colégio.  

6. Acolhida e Reunião de Pais/Mães: Faremos uma reunião para um diálogo com os responsáveis e 

divulgação da organização pedagógica do ano letivo. Posteriormente enviaremos o cronograma das 

reuniões por meio do SPE Comunica e e-mail.  

7. Funcionamento da Cantina: A Cantina atenderá os(as) alunos(as), conforme os protocolos 

estabelecidos. É de suma importância que os pais se organizem para adquirir os tickets com 

antecedência para evitar filas. 



 

8. Integral com Imersão Bilíngue: O almoço poderá ser contratado com a cantina. Os professores do 

integral com imersão bilíngue estão disponíveis para receber os estudantes a partir das 7h15.  

09. Atividades Extras: Neste ano, teremos a oferta de muitas atividades extras. A divulgação das 

modalidades, horários e inscrições acontecerão até o fim do mês de fevereiro, com previsão de início 

a partir de 07 março, inclusive a natação. As famílias já podem providenciar os materiais necessários 

e atestado médico. 

10. Acesso ao Positivo On: 

Para acessar o Positivo On (material didático digital), o estudante deverá utilizar seu nome completo 

como usuário e seu código de matrícula como senha, no endereço 

https://www.positivoon.com.br/#/login. Também é possível acessar pelo aplicativo. 

Todos os estudantes devem criar o seu e-mail da Unesc, para acesso as plataformas e sistemas. Para 

criar gratuitamente, acesse o endereço https://webapp4.unesc.net/gmail/. 

É necessário ter o seu código de aluno e senha. Caso não saiba a sua senha, pode recuperá-la no link 

https://id.unesc.net/.  Dúvidas sobre o seu código de aluno, entre em contato com a secretaria pelo 

telefone 48 3431-2530 ou pelo e-mail colegiounescpais@unesc.net. 

11. Comunicação: Os canais oficiais de comunicação entre famílias e escolas são: 

Aplicativo: SPE Comunica, que pode ser baixado em qualquer dispositivo móvel. 

Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.eem.specomunica 

IOS - https://apps.apple.com/br/app/spe-positivo/id1515131795 

E-mail: colegiounescpais@unesc.net ou colegiounesc@unesc.net,  

Telefone: 48 3431-2530 

 

Com alegria, informamos que a Professora Patrícia Stanger Cardoso assume a Coordenação 

Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ao 5º ano. A Coordenação do Ensino 

Fundamental Anos Finais – 6º ao 9º ano, continua sob a responsabilidade da Professora Wânia Inácio 

da Silva Ramos, assim como a Professora Mainara Figueiredo Cascaes  no Ensino Médio. 

 

Agradecemos a confiança em nosso Colégio e continuamos contando com a parceria das 

famílias. Seguimos comprometidos com a missão de construir uma educação de excelência para os 

nossos estudantes, em um Colégio com experiência de Universidade. 

 

 

Giselle dos Passos Vieira 
Diretora Colégio Unesc 
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