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INFORMAÇÕES GERAIS PARA O INÍCIO DAS AULAS DE 2021 DO 

2º ANO DO FUNDAMENTAL I À 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

                        

        Goiânia, 14 de janeiro de 2021 

 

        Prezadas famílias, 

 

É tempo de retomar nossa caminhada educativa neste espaço chamado Santo 

Agostinho. 

“ É tempo de caminhar em caravana, isto é, andar por estradas íngremes, tortuosas e 

com paciência e lealdade. Uma caravana que exige que uns vão à frente, abrindo caminho e 

outros os seguem com mais ou menos dificuldade. Às vezes há algumas paradas, desvios, 

obstáculos, mas o rumo está definido desde o começo” (Caderno de espiritualidade. 

Congresso AEC.2001). E o nosso rumo é ensinar e educar nossos alunos. 

 

A partir desta reflexão queremos chegar até vocês para informá-los. 

 

1. Iniciaremos nosso ano letivo de 2021 no próximo dia 19, no formato remoto (somente 

aulas on-line), para alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I até à 3º série do Ensino 

Médio. 

2.O colégio enviará, para o e-mail do responsável, os links das salas virtuais e o 

procedimento do acesso a elas. Os alunos acessarão as salas somente pelo e-mail 

institucional. Os alunos da casa usarão o mesmo e-mail institucional do ano passado; já os 

novatos, receberão os seus junto com os links das salas. Os comunicados da escola serão 

sempre enviados para os e-mails dos responsáveis financeiros; portanto, fiquem atentos aos 

e-mails.  

3. Em breve, introduziremos o formato híbrido (aulas presenciais e on-line). Para as aulas 

presenciais, que serão transmitidas ao vivo aos alunos remotos, obedeceremos à capacidade 

de 30% das salas, segundo recomendam os protocolos de biossegurança. 



4.Na próxima semana, de 19 a 22 de janeiro, será disponibilizado no site um link para a 

inscrição do aluno que os responsáveis optarem pelas aulas presenciais. Caso o número de 

inscritos ultrapasse a capacidade permitida, haverá revezamento com período de 14 dias 

entre os interessados. 

5.Quando for começar o formato híbrido, enviaremos outro comunicado. 

6. O horário de aula será divulgado para os alunos no primeiro dia de aula. Em breve, 

comunicaremos as datas de nossas reuniões de pais. 

7. Na primeira quinzena de aulas, os professores farão uma retomada dos assuntos 

essenciais da série anterior. No mês de fevereiro, acontecerá uma avaliação de diagnóstico 

para início do reforço escolar. 

 

    Contatos da escola: 

    Diretoria: csa@stoagostinho.co.br : 98212-7766 
     

    Coordenação Pedagógica Fundamental II e Ensino Médio: 

    coordenacao@stoagostinho.com.br  
 

    Coordenação Pedagógica Fundamental I: 

    coordenacao1@stoagostinho.com.br  
    

    Secretaria: secretaria@stoagostinho.com.br : 98275-0092/3946-6556 
     

    Financeiro: financeiro@stoagostinho.com.br : 3223-6914 
 

    Suporte: suporte@stoagostinho.com.br :98275-0097 
 

    Bazar: bazar@stoagostinho.com.br : 3946-6565 
 

    Cobrança: cobranca@stoagostinho.com.br : 98275-8841 

 

 

“É preciso acreditar na luz do Evangelho que ilumina os caminhos da caravana que 

passa. É preciso acreditar na luz que brilha em nossos corações. É preciso acreditar que cada 

um tem luz própria e que juntos, unidos pelo mesmo ideal, brilharemos tão intensamente que 

ninguém deixará de perder e sentir o seu fulgor. ”   

 

      

 

Atenciosamente, 

Direção   
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