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COMUNICADO 14/2020 

 
DE: DIREÇÃO DO COLÉGIO SÃO JOÃO BATISTA  
PARA: PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
ASSUNTO: COMUNICAÇÕES 

 

Estimadas Famílias, 

 

“Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus.” Fl 2, 5 

 

 Vimos através deste lembrar algumas datas previstas, conforme o calendário escolar 2020, 

objetivando melhor planejamento para os meses vindouros: 

 

12/10 – Feriado Nacional da Padroeira do Brasil 

13/10 – Feriado do Dia do Professor e Colaboradores Escolares 

14/10 – Reunião virtual pelo Google meet com pais de alunos do 8º e 9º Ano EF – 19h às 19h30m 

16/10 – Reunião virtual pelo Google meet com pais de alunos do 6º e 7º Ano EF – 19h às 19h30m 

19/10 – Início da Renovação de Matrículas para o Ano Letivo 2021 (calendário a ser enviado) 

28/10 – Previsão de retorno escalonado para alunos do Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º EF)* 

28/10 – Reunião virtual pelo Google meet com pais de alunos do 1º ao 3º Ano EF – 18h às 18h40m 

29/10 – Reunião virtual pelo Google meet com pais de alunos do 4º e 5º Ano EF – 18h às 18h40m 

02/11 – Finados 

12/11 – Previsão de retorno escalonado para alunos do Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º EF)* 

18/12 – Encerramento do Ano Letivo 2020 

19 a 23/12 – Exames Finais 

 

* Conforme cronograma do Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

 

 A partir da experiência de Retorno Escalonado com Educação Infantil e Ensino Médio, nossa 

equipe administrativa e pedagógica está avaliando as ações a fim de propor medidas com vistas a 

suprir as lacunas do processo de aprendizagem. 

  

Temos a intenção de fazer períodos alongados no ano letivo 2021 tendo presente, 

conforme orientações dos especialistas da área da educação, considerando as diferentes faixas-

etárias, bem como a saúde física e mental, tanto de estudantes como dos educadores; ações em 

forma de ciclos de aprendizagem de forma a garantir a recuperação do que ficou neste ano 

excepcional no qual vivemos.  



 As atividades para o ano letivo 2021 estão sendo finalizadas pela nossa mantenedora, e 

serão divulgadas até a segunda quinzena de outubro. Tendo presente sempre a orientação e 

regulamentação dos órgãos de saúde pública que norteiam as ações de nossas escolas neste 

momento de pandemia.  

  

Recordamos que o canal oficial de envio de comunicações é através do Portal Positivo On 

com login e senha do aluno e também pelo Portal do Aluno GVCOLLEGE com atalho através do site 

do colégio com mesmo login e senha. 

  

Buscamos realizar e propor ações pedagógicas com zelo e cuidado com o nosso bem mais 

precioso, a vida.  

  

 

Em Jesus e Maria, 

 

 

 
 

 

Direção 

 

 

 

Caxias do Sul, 29 de setembro de 2020. 


