
 

 

Criciúma, 01 de fevereiro 2021. 

 

Prezadas famílias, 

Desejamos que 2021 seja um ano cheio de saúde e encontros. Diferente de 2020, teremos 

mais oportunidade de estarmos mais próximos, para dar continuidade aos projetos e melhorias já 

traçados anteriormente. Continuamos contando com a parceria de todos, para que possamos com o 

diálogo e colaboração, termos sucesso no ano letivo que se inicia. 

A seguir, compartilhamos importantes informações para a organização do início das atividades 

letivas: 

1. Início das aulas: As aulas iniciam no dia 17/02 para o 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais e 

18/02 para as demais turmas. 

2. Aulas presenciais: Conforme a legislação vigente, a educação foi reconhecida como serviço 

essencial, portanto as atividades presenciais estão autorizadas, seguindo alguns critérios, como Plano 

de Contingência aprovado pelo Comitê Municipal, atendimento às diretrizes estaduais e observação 

contínua da matriz de risco. O Colégio Unesc tem toda a sua estrutura preparada e equipe capacitada 

para atender os alunos de forma presencial e on-line, respeitando todos os protocolos de 

biossegurança. Para o ensino presencial, a capacidade pandêmica (distanciamento de 1,5 entre 

carteiras) será respeitado. Os horários de intervalo também serão alternados para reduzir a circulação 

de estudantes no pátio. O lanche deverá ser realizado em sala. 

3. Opção entre presencial ou on-line: As famílias possuem total liberdade para permitir que o(a) 

filho(a) participe ou não das aulas presenciais. Caso opte pela aula on-line, é imprescindível o 

cumprimento dos horários estabelecidos, evitando entradas tardias, para não comprometer o bom 

andamento da turma. 

As famílias deverão responder a pesquisa do link abaixo, com a sua opção para o ano letivo de 2021. 

O resultado da pesquisa servirá para organizarmos as turmas, pois caso o número de alunos(as) que 

optarem pela presencialidade seja maior que o permitido, será necessário realizar rodízios semanais. 

Acreditamos que o rodízio poderá acontecer em poucas turmas.  Após a conclusão da pesquisa, em 

05/02, enviaremos às famílias que optarem pela presencialidade, o termo de aceite que é condição 

para o acesso do(a) aluno(a) nas dependências do Colégio. Caso a família queira modificar sua opção, 

deverá comunicar a Coordenação Pedagógica, com 15 dias de antecedência. 

Link da pesquisa: https://pt.surveymonkey.com/r/consultacolegio20211 

 

4. Horário de entrada e portão de acesso: A entrada de alunos(as) será realizada pelo portão principal 

e pelo portão de acesso do complexo esportivo (ao lado da piscina), 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 as diretrizes sanitárias.  

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, com todos os cuidados necessários.  

A saída no período matutino será de forma gradual, e no vespertino os pais devem aguardar no portão 

até a liberação do aluno.  

https://pt.surveymonkey.com/r/consultacolegio20211


 

 

SEGMENTO HORÁRIO PORTÃO DE ACESSO 

Integral c/ Imersão Bilíngue 8h às 13h15 Principal 

EFAI – 1º ano 13h15 às 17h05 Principal 

EFAI – 2º e 3º ano 13h15 às 17h10 Principal 

EFAI – 4º e 5º ano 13h15 às 17h15 Principal 

EFAF – 6º ano 07h30 às 11h44 Principal 

EFAF – 7º e 8º ano 07h30 às 11h47 Principal 

EFAF – 9º ano 07h30 às 11h49 Lateral (lado da piscina) 

EM – 1ª série 07h30 às 11h52 - segunda à sexta Lateral (lado da piscina) 

13h30 às 17h55 – quarta-feira Principal 

EM – 2ª a 3ª série 07h30 às 11h55 – segunda à sexta Lateral (lado da piscina) 

13h30 às 17h55 – quarta-feira Principal 

 

O horário por disciplina, será divulgado antes do início das aulas. 

Solicitamos que que as famílias sejam pontuais aos buscarem seus(as) filhos(as), para evitar 

aglomerações. Caso alguma família tenha dificuldades com o horário, devem procurar a secretaria. 

5. Aulas mediadas por tecnologias (síncronas): Caso o(a) aluno(a) faça parte do grupo de risco, ou a 

família não se sente segura para estar presencialmente no Colégio, poderá optar pela aula de forma 

on-line (síncrona). As aulas on-line acontecerão no mesmo horário da aula presencial, e o(a) aluno(a), 

deverá acompanhar a mesma uniformizado e com a sua câmera ligada). 

6. Divulgação das turmas (rodízios): No dia 12/02, a partir das 15h, no aplicativo SPE Comunica, 

informaremos a organização dos rodízios por turma, caso esse seja o cenário.  

7. Uniforme escolar: O uso do uniforme completo é obrigatório desde o primeiro dia de aula. A partir 

de fevereiro, além da Oficina dos Sonhos, a Loja Leila também comercializará os uniformes do Colégio. 

8. Retirada das apostilas: As apostilas do sistema de ensino Positivo, deverão ser retiradas no Colégio 
(sala 001 do bloco T), de 02 a 05/02, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para a retirada, o responsável 
pelo(a) aluno(a) não poderá ter débitos junto ao Colégio. 
Para as matrículas realizadas no mês de janeiro, informaremos a data de retirada do material 
posteriormente. 
 

9. Entrega dos materiais (lista de materiais): As famílias que optarem pelo ensino presencial, deverão 

entregar os materiais da lista, conforme cronograma abaixo: 

SEGMENTO DATA HORÁRIO 

Integral c/ Imersão Bilíngue 12/02 8h às 12h 

EFAI – 1º ao 5º ano 12/02 13h30 às 17h 

EFAF – 6º ao 9º ano 03 e 04/02 8h às 12h e 13h às 17h 

EM – 1ª a 3ª série 04 e 05/02 8h às 12h e 13h às 17h 

*Caso a família possua mais de um(a) filho(a) no, poderá retirar/entregar os materiais no mesmo dia. 

9. Acolhida alunos(as) novos(as): Faremos uma reunião (on-line) para um diálogo com os pais e 

divulgação da organização pedagógica do ano letivo. Dia 17/02 às 18h30. Posteriormente enviaremos 

os links das reuniões por meio do SPE Comunica e e-mail. 

10. Reunião de pais (on-line):  Posteriormente enviaremos os links das reuniões por meio do SPE 

Comunica e e-mail. 



 

 

 

SEGMENTO DATA HORÁRIO 

1º ano EFAI 23/02 18h30 

2º e 3º ano EFAI 24/02 18h30 

4º e 5º ano EFAI 24/02 19h30 

6º ano EFAF 25/02 18h30 

7º ao 9º ano EFAF 25/02 19h30 

1ª série EM 23/02 18h30 

2ª e 3ª série EM 02/03 18h30 

 

8. 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. 

9. Integral com Imersão Bilíngue: O atendimento será 100% presencial. O almoço poderá ser 

contratado com a cantina e será servido em sala de aula. Os professores do integral com imersão 

bilíngue estão disponíveis para receber os estudantes à partir das 7h30.  

10. Atividades Extras: as atividades extras serão divulgadas até o fim do mês de fevereiro, com 

previsão de início para março. 

11. Acesso ao Positivo On, Google Classroom e Google Meet: 

A senha de acesso ao Positivo On (material didático digital) será enviada pelo Colégio, para o e-mail do 

responsável cadastrado. É imprescindível a troca da senha. 

Para acesso ao Google Classroom e Google Meet, é necessário ter um e-mail da Unesc. Quem ainda 

não possui, deve criar o seu, gratuitamente no 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, acesse a Secretaria.  

12. Aplicativo e e-mail: Os canais oficiais de comunicação entre famílias e escolas são: 

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

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

Telefone: 48 3431-2530 

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 aos nossos 

estudantes. 

Giselle dos Passos Vieira 

Diretora Colégio Unesc 

Colégio Unesc 

Av. Universitária, 1105. 

Bairro Universitário - Criciúma - SC - 88.806-000 

(48) 3431-2530 | unesc.net/colegiounesc 
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