COMUNICADO 001 – 31/01/2022
De: Equipe Diretiva e Pedagógica
Para: Mãe, Pai, Responsável por Aluno(a) matriculado(a) no CAOP/2022
Assunto: INÍCIO DAS AULAS EM 2022
Prezado Senhor(a);
Cordiais saudações!
É com esperança e satisfação, que a Equipe Diretiva e Pedagógica do Colégio Arquidiocesano
de Ouro Preto o(a) acolhe, para mais um Ano Letivo, desejando que todos(as) e respectivos
familiares estejam com saúde e descansados(as)!
Tendo em vista a proximidade da data de início das Atividades Pedagógicas, nesta Instituição,
seguem algumas informações para as quais se pede atenção.
1 – Em cumprimento ao que orienta a Lei relativa às questões trabalhistas, no que diz
respeito aos Educadores(as), esses(as) estarão autorizados(as) a retornar às Atividades
Laborais a partir do dia 02/02/2022, data de Início das Atividades Presenciais junto aos
Alunos(as).
2 – O reagendamento da data de Início das Aulas no CAOP é, também, em observação ao
que dispõe o Conselho Nacional de Educação na Resolução CNE/CP n.º 2/2021, que considera
a necessidade premente de retorno à presencialidade das atividades de aprendizado em todos
os níveis, etapas ou modalidades de ensino, bem como a permanente obrigação dos sistemas
de ensino Federal, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal e das redes e instituições
abrangentes em todos os níveis educacionais, públicos ou Particulares;(...) no CAOP, todas as
decisões estão pautadas nas Leis vigentes e fundamentalmente nas iniciativas que primam
por zelarem pela segurança e manutenção da saúde da comunidade escolar e do conjunto da
sociedade inclusiva.
3 – Para as devidas orientações, procedimentos, esclarecimentos e detalhamentos a respeito
das Atividades Pedagógicas que serão propostas, no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto,
em 2022, serão realizadas REUNIÕES com os familiares dos(as) matriculados(as) no ano
vigente, de forma on-line; de acordo com as seguintes datas e horários, observando o
Segmento Estudantil ao qual pertence cada Aluno(a).

DATA

SEGMENTO

HORÁRIO

Educação Infantil e 1º Ano do Ensino
Fundamental - Anos Iniciais

03/02/2022

18 horas

2º, 3º, 4º e 5º Anos do Ensino
Fundamental - Anos Iniciais

03/02/2022

19 horas

6º, 7º, 8º Anos do Ensino Fundamental Anos Finais

04/02/2022

18 horas

LINK
https://meet.google.com/rza-ntai-bgo

https://meet.google.com/tow-ziep-fst

9º Ano do Ensino Fundamental - Anos
Finais e Ensino Médio

https://meet.google.com/rza-ntai-bgo

04/02/2022

19 horas

https://meet.google.com/tow-ziep-fst

A Pauta a ser tratada será a seguinte:







Volta às Aulas;
Calendário do CAOP 2022;
Horário de Aulas;
Código de Conduta e Procedimentos sobre participação nas Aulas de forma remota (EM);
Plataformas e demais Recursos a serem utilizados;
Processo Avaliativo.

Observação: Outros assuntos, que não estiverem contemplados na pauta, serão
tratados de maneira individualizada. Para o devido atendimento, será necessário
agendar um horário na Instituição.
Durante a primeira semana letiva, os horários a serem seguidos serão os seguintes:
 Turno Manhã - 7h às 11h e 30min
 Turno da Tarde - 13h às 17h e 30min

Atenciosamente;

EQUIPE DIRETIVA E PEDAGÓGICA

