Caro (a) estudante,
Esperamos lhe encontrar bem e se cuidando!
Estamos chegando a um final de semestre, e para você que está em um curso semestral, isso
é motivo de muita alegria, pois sabemos que muitos desafios foram e estão sendo enfrentados
para que chegasse até aqui. Temos muito o que comemorar!
Por isso queremos parabenizá-lo(a) e apresentar algumas informações importantes.
Nos últimos meses o mundo está passando pela pandemia provocada pelo Covid 19 que,
como você bem sabe, nos afastou da nossa convivência presencial em sala de aula e nos
levou para as aulas remotas, mas sempre estivemos conectados e pensando em você!!!
Para fortalecer nossa conexão criamos algumas ações como os Planos de Estudos Tutorados
(PET), as Teleaulas do Programa "Se Liga na Educação” exibidas pela Rede Minas e
reprisadas pela TV Assembleia, e o Aplicativo Conexão Escola, que em 2021 foi remodelado
para APP Conexão Escola 2.0 e claro, nossos professores e professoras que tanto cuidam
para que isso tudo aconteça. Lembrando que todo o material se encontra disponibilizado no
website https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br
Toda essa dinâmica foi construída e pensada com muito carinho para que você estudante
tenha a oportunidade de continuar aprendendo e se desenvolvendo.
E pensando nisso, gostaríamos de alertá-lo(a) quanto a entrega dos Planos de Estudos
Tutorados. Identificamos que constam algumas pendências em relação a sua entrega de
PET referente ao ano de 2020. É muito importante que faça esta entrega o mais rápido
possível, assim você regulariza sua vida escolar! E a gente comemora mais ainda essa etapa
vencida. E não se esqueça que o PET, além de proporcionar o ensino e a aprendizagem,
também contabiliza a Carga Horária cumprida por você estudante, portanto, se não há
entrega, é como se você não tivesse comparecido às aulas, e poderia não conseguir a
frequência necessária para a aprovação.
Nós compreendemos que o caminho até aqui, tem exigido muito, e às vezes não foi possível
cumprir todas as atividades no prazo estabelecido. Mas você já chegou tão longe, e agora
tem uma nova oportunidade de regularizar a entrega das atividades pendentes.
Converse com o seu/sua professor(a), ele (a) dará todas as informações e orientações de que
você precisa.
Nós estamos junto com você para te ajudar a concluir, com êxito, mais esta etapa da sua
vida escolar.
Um grande abraço e estamos morrendo de saudade! Em breve a gente se encontra.

