
INFORMATIVO GERAL

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

Dia   08/04 (quarta-feira) – Último dia de aula desta etapa.

09 a 12 - Semana Santa.

Dia 14/04 (terça-feira) – Divulgação das médias do 1º bimestre - 1º ano do Ensino Fundamental 
a 3ª série do Ensino Médio.

Acesse o site www.cparaiso.com.br, clique na plataforma Aluno & Família.

Utilize usuário (número do CPF) e senha do responsável financeiro.

Prezados pais e/ou responsáveis,

Este cenário de pandemia trouxe-nos desafios inusitados, contudo o mais importante temos 
conseguido fazer que é resguardar-nos e, ao mesmo tempo, dar continuidade à educação 
sistematizada aos nossos estudantes, visto que não podemos penalizar, irreversivelmente, o 
processo de aprendizagem deles, como certamente seria, se o quadro fosse o de paralisação 
total das aulas.

Neste sentido, as tecnologias de informação e de educação estão tendo papel significativo nesse 
novo modelo de ensino-aprendizagem, como também, poder contar com a parceria dos 
senhores, pais ou responsáveis, tem nos mostrado, mais ainda, que família e escola, juntas, 
conseguem vencer os mais inimagináveis obstáculos em prol de um mesmo intuito, que é o 
bem-estar de toda a comunidade. Zelar para que nossas crianças e adolescentes mantenham 
uma rotina de estudo a fim de que prejuízos mínimos possam ser reparados ao voltarmos à 
normalidade das aulas presenciais é um compromisso nosso.

Entendemos, portanto, que todo esforço para mantermos as aulas em andamento depende do 
engajamento de todos: professores, alunos e familiares. Esse envolvimento nos deixa gratos, 
felizes e motivados a continuar buscando meios para que, cada vez mais, possamos desenvolver 
nosso trabalho inovando e aperfeiçoando metodologias com a qualidade de sempre. 

Dessa forma, como os alunos entrarão em férias a partir do dia 13/4, é importante atentar às 
seguintes informações:

Ao acessar o sistema, clicar no botão Central do Aluno (1), na lateral esquerda da tela

(1)
Clique aqui (2)

Clique aqui

OBS 1.: - O relatório de aprendizagem dos alunos da Educação Infantil será entregue aos pais 
e/ou responsáveis quando retornarmos às aulas presenciais.



Senhores pais, no período de 7 a 14 de maio, realizaremos a RECUPERAÇÃO PARALELA nas 
disciplinas   em que os alunos não atingiram a média (6.0), a fim de oportunizarmos a todos o 
aprimoramento da aprendizagem dos conteúdos abordados no 1º Bimestre. Assim, enfatizamos 
que:

De 14 a 16 de abril - Os professores e coordenadores ficarão à disposição para atendimento 
aos pais/alunos na plataforma Office 365 (Teams).

Dia 14/04 (terça-feira) - Divulgação dos boletins on-line para consulta,  publicação dos Roteiros 
de Conteúdos e Calendário das Avaliações (Recuperação Paralela) no site cparaiso.com.br.

17/04 a 03/05 – Férias antecipadas. (Professores, coordenadores e profissionais diretamente 
relacionados com o setor pedagógico)

Dia 04/05 (segunda-feira) – Previsão de retorno às aulas (presenciais ou virtuais)   para os 
alunos da Educação Infantil a 3ª série do Ensino Médio.

OBS 2.: Durante as férias a Tesouraria e a Secretaria funcionarão mediante agendamento.

Somos gratos pelo apoio dos senhores  e desejamos que todos possamos retornar com saúde 
às atividades; assim,  reforçamos as orientações para que todos fiquem em casa, respeitando o 
tempo de isolamento orientado pelas autoridades da área da saúde do nosso país e da OMS.  
Novas   informações  poderão ocorrer; reforçamos, portanto, que se mantenham atentos aos 
canais oficiais do Colégio.

A Direção.

as avalições poderão ser realizadas pela Plataforma Office 365 (TEAMS /FORMS) ou 
presencialmente, divulgaremos essa  informação nos canais oficias do Colégio, logo que, a 
OMS (Organização Mundial de Saúde) e os órgãos governamentais se posicionem sobre o 
prolongamento (ou não) desse período de isolamento social.

a Recuperação Paralela contemplará conteúdos do 1º Bimestre trabalhados 
exclusivamente no período presencial.

1.

2.

Sobre o período de aulas virtuais, informamos que os conteúdos e materiais postados na 
plataforma Office 365, no período de 23 de março a 08 de abril, também constarão no Roteiro de 
Conteúdos e ficarão disponíveis para acesso durante o período de férias. Orientamos que os 
alunos revejam alguma aula e/ou realizem atividades, que ocasionalmente, tenham ficado 
pendentes, dessa forma, poderão se preparar ainda mais para continuarmos as aulas no 2º 
Bimestre.
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