COLÉGIO UNIGRAN – 2021

COMUNICADO
Prezados Pais/Responsáveis
Queridos estudantes
Vivemos, hoje, um momento atípico em nossas vidas e em nosso Colégio não é diferente. Temos a esperança
de que tudo vai passar e que no final estaremos mais fortes e teremos, com certeza, aprendido muito com todas
essas novas experiências e desafios, já que todos nós estamos assimilando um novo processo educacional. Sendo
assim, seguem as orientações sobre os Horários de Aulas Presenciais e Online e as formas de avaliação do
COLÉGIO UNIGRAN:

1ª série:
 Matutino – 6 AULAS (Horário 7h – 12h15m) – Presencial e On-line (PLATAFORMA PLURALL.NET).
 Vespertino – Plantão de dúvidas (terça, quarta e quinta-feira das 14h às 17h) – Presencial e On-line
 Vespertino – SIMULADO SEMANAL (quarta-feira das 14h às 15h 30m) – On-line (PLATAFORMA
PLURALL.NET).

2ª série:
 Matutino– 6 AULAS (Horário:7h –12h15m) – Presencial e On-line. Obs: Sexta-feira são 5 aulas- até 11h25m.
 Vespertino – 2 AULAS (quinta-feira das 14h às 15h 25m) – Presencial e On-line
 Vespertino – Plantão de dúvidas (terça, quarta e quinta-feira das 14h às 17h) – Presencial e On-line
 Vespertino – SIMULADO SEMANAL (quarta-feira das 14h às 15h 30m) – On-line (PLATAFORMA
PLURALL.NET).

AVALIAÇÕES: ON-LINE pela plataforma PLURALL.NET
 SIMULADO SEMANAL Online (4,0) + PRESENÇA (2,0) + TAREFAS-Online (2,0)= 8,0 pontos (P1)
 SIMULADO ANGLO – SP On-line = 2,0 pontos (SA).
Média Bimestral= P1 (8,0) + SA (2,0) = 10,0
- MÉDIA = 6,0
- Redação: 1 por semana (pelo Google ClassRoom).
- SIMULADO SEMANAL: 20 questões.
- TAREFAS: 4 questões semanais postadas no PLURALL.NET por cada professor.
Dentro desse novo cenário o empenho, engajamento e a participação dos estudantes nas aulas e/ou
atividades tanto presenciais quanto online são fundamentais para o seu bom desempenho, assim como suas
atitudes proativas são importantes! Contamos com a colaboração e a compreensão de todos!
Qualquer dúvida estamos à disposição. (Telefone ou whatsApp).
 Marcos: 67-99226-5800 (Coordenador)
 Tututa: 67-99862-7034 (Coordenador)
 COLÉGIO UNIGRAN: 67-34114105 (Secretaria)

