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Vivemos em um tempo desafiador e temos a consciência de 

que é preciso dar continuidade aos estudos de nossos alunos. 

Portanto, preparamos este conteúdo para que pais e alunos 

fiquem por dentro das atividades do Colégio para as próximas 

semanas, pois por determinação dos órgãos competentes de 

Minas Gerais continuaremos com a suspensão de aulas, por 

tempo indeterminado.

Porém esperamos retornar às atividades presenciais o mais 

breve possível. Vamos nos comunicando constantemente para 

acompanhar a liberação ou não do trabalho presencial nas 

escolas. Estamos com muita vontade de estar dentro do nosso 

colégio e encontrar nossas crianças!

Em tempos de distanciamento social não 
podemos parar de ensinar e aprender!

Fique Informado!
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Colégio Santa Teresinha

Rotina para as crianças em tempos 
de isolamento social

 De acordo com a situação que nos encontramos hoje, as aulas 

online são medidas possíveis e necessárias, dentro de um cenário de 

instabilidade e incertezas e que pede de todos nós discernimento, 

empatia e resiliência. Contamos com o apoio, parceria e a 

manutenção da confiança em nossa Instituição que sempre preza pela 

ética, pelo profissionalismo e a excelência naquilo que faz.

Vivemos em um tempo desafiador e temos a consciência de que é 

preciso dar continuidade aos estudos de nossos alunos.

Portanto, preparamos este conteúdo para que pais e alunos fiquem 

por dentro das atividades do Colégio para as próximas semanas, pois 

por determinação dos órgãos competentes de Minas Gerais 

continuaremos com a suspensão de aulas, por tempo indeterminado. O 

Sistema de Ensino COC disponibilizou a todas as escolas parceiras uma 

nova plataforma da sala de aulas on-line. 
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Orientações para Pais e Alunos: Aulas Online
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1- Assistir sempre que necessário a Aula Zero, onde se 

encontra todas as instruções e funcionamento da plataforma.

2- Aumento gradual de carga horária, podendo trabalhar 

com tranquilidade os conteúdos oferecendo melhor 

aprendizado, o CNE (Conselho Nacional de Educação) 

flexibilizou os 200 dias letivos, mas não as 800 horas anuais. 

3- Será disponibilizado aula síncronas, ao vivo, que oferece 

agilidade, praticidade e iteratividade entre professores e alunos 

e aulas assíncronas (vídeo aulas) para aumentar e 

complementar o conhecimento com atividades remotas e 

todas serão validadas;

4- Acesso à aula virtual-  o professor enviará um link com 

antecedência para o aluno via WhatsApp. Mas todo o aluno 

CST, tem sua senha para acessar o portal COC e dentro dele, 

entrar nas aulas on-line, além de poder acessar todo o 

conteúdo virtual do nosso Sistema de Ensino. 

5- Caso não consiga entrar pelo portal, use o seguinte atalho: 

Acesse por:  coc.pearson.com.br – no lugar de login colocar 

o mesmo do portal e no lugar da senha,  repetir o login.

6- Todas as atividades serão avaliadas, por isso, a 

importância da participação ativa das aulas com interação no 

chat, nos grupos virtuais, nos questionários, etc. 

7- É muito importante ter uma rotina de estudos para que 

possa aproveitar ao máximo as aulas virtuais. Prepare seu 

espaço para participar das aulas, esteja focado no estudo, 

desligue o celular e se organize tendo todo o material 

necessário a cada disciplina do horário diário. 

8- Desfrute com atenção e responsabilidade o que será 

ensinado.
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Aulas online!

A sala de aula virtual pode ser comparada a uma sala de 

aula convencional, afinal, ela funciona como um espaço 

para interagir e trocar conhecimentos. 

Embora a pandemia do novo Coronavírus tenha nos 

“empurrado para dentro de nossas casas”, a escola jamais 

pode deixar de dar o apoio devido, aos nossos pais e alunos. 

Estamos procurando os melhores meios para estarmos mais 

próximos de sua casa, bem como honrar com todos os nossos 

compromissos.

Somos gratos a Deus por sua família e honrados por 

pertencer a esta escola. 

            Vamos nos manter solidários e empáticos para juntos 

enfrentarmos estes momentos difíceis. Que temos certeza vai 

passar e nos deixará mais fortalecidos enquanto pessoas.

Ensino Médio 
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Aulas online!

Clique no vídeo e saiba como acessar as aulas!
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https://www.facebook.com/Colegiosantateresinha/videos/614145059178658/


Nossa missão é promover uma educação de qualidade, 

alicerçada na fé e nos princípios confessionais da 

Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência, e 

educacionais que propiciem ao aluno formação acadêmica 

necessária à vida em sociedade garantindo sua participação 

em relações sociais, afetivas e políticas.

Queremos fazer do nosso Colégio uma Instituição de 

referência pela excelência do trabalho educacional, 

assegurando resultados que permitam sua expansão e que 

seja a melhor oportunidade de crescimento para todas as 

pessoas da nossa comunidade educativa.
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Missão e Visão

Neste tempo de pandemia, vale ressaltar o nosso 
compromisso para com a educação, recordando 

sempre a nossa missão e visão institucional
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Tesouraria
Joelma: 9 9844 0620

Educação Infantil
Entrar em contato diretamente com a professora da turmade 

seu (sua) filho (a), das 12h30 às 17h.

Coordenação Fundamental I
Jane: 9 9128 8974

Coordenação Fundamenta II e Ensino Médio
Marilene: 9 8826 0592

Comunicação Geral
9 8826 0590

Atendendo às determinações do Comitê de Crise 
extraordinário de MG-Covid 19, as aulas continuam suspensas 

por tempo ideterminado.
Informamos que alguns setores estão trabalhando em Home 

Office das 8h às 16h.

Agradecemos a compreensão!
Em tempos de distanciamento social não 

podemos parar de ensinar e aprender!

 Obs: Estamos com atendimento presencial, observando os 
protocolos de prevenção e segurança, no Colégio nas terças 

e quintas de 9h às 13h.


