
 

 

 

 

Montes Claros, Abril/2020

Senhores Pais,

          Reafirmamos a opção do Colégio São Mateus para o atendimento aos nossos alunos nesse período de 
quarentena:
 
1º) Temos enviado aos alunos alguns recursos pedagógicos exclusivamente para que eles possam manter-
se sintonizados com a escola e professores, preservando assim, o vínculo com as rotinas escolares e claro, 
possibilitando a evolução em seus aprendizados.
 
2º) Atendendo a esses objetivos enviamos, em um primeiro momento, atividades. Em um segundo 
momento, ampliamos para videoaulas e abertura das Plataformas de Ensino Eleva e Dom Bosco. 
Reafirmamos que tudo isso deve funcionar como orientações de estudo e não estão sendo considerados 
como carga horária de aulas cumpridas. Todo esse conteúdo será revisado presencialmente, com 
correções das atividades e avaliações.
 
3º) Outras ferramentas poderão ser acrescentadas e podemos incluir aulas online, dentro da grade de 
horários de cada série. Nesse caso, valendo como carga horária cumprida pelos professores e alunos, com 
orientação e validação dos órgãos superiores competentes.
 
4º) Um novo calendário escolar será elaborado, a partir da data do nosso retorno às aulas, garantindo aos 
alunos 800 horas presenciais (previstas em lei) e assegurando a eles a competência necessária ao 
ingresso na série seguinte.
 
Ressaltamos que, com todas essas ocorrências bruscas como interrupção de aulas, novas ferramentas de 
trabalho, novo calendário, exigem de toda a comunidade escolar enormes adaptações e sacrifícios. Por 
outro lado, nos apresentam como um grande momento de novas aprendizagens, de cooperação, de calma 
e da compreensão de que essa turbulência é passageira. Com determinação e coragem, seremos 
vitoriosos, sairemos melhores do que temos sido até agora.

Tenham  certeza, não mediremos esforços no sentido de cumprirmos com vocês o que foi 
contratado para 2020. É momento de confiança no futuro!

 

Contem conosco!
A Direção.

 
 

Atenção Senhores Pais !
Baixem o aplicativo da escola.  Ele foi disponibilizado para vocês desde fevereiro e estamos percebendo 
que muitos de vocês ainda não tomaram essa providência.
 

Novamente estamos enviando o passo a passo :
 

IMPORTANTE: antes de baixar o aplicativo, é necessário que o responsável cadastre sua SENHA
no site do colégio (www.colegiosaomateusmg.com) aba Intraweb; área do responsável.

 
Para acessar o aplicativo é necessário baixá-lo conforme os passos abaixo:

1.   Acessar do celular o Google Play (para celulares Android) ou AppStore (para celulares IOS);
2.   Buscar pelo nome Colégio São Mateus;
3.   Clicar em Instalar;
4.   Após instalado, digitar o número de matrícula do aluno ou CPF do responsável;
5.   No campo senha, digitar a mesma senha utilizada pelo responsável na IntraWeb do Site do Colégio, sempre 

em MAIÚSCULO e clicar em ENTRAR.

 


