
                   
 

11/06/2020 

 

Circular 07/2020 - Ensino Fundamental II e Médio 

Assunto: Entrega de atividades, Conselho de Classe e Atendimento às famílias.  

 

 

Caros pais e responsáveis, 

 

Neste segundo trimestre consolidamos o uso da plataforma Google Sala de Aula como a principal               

ferramenta de ensino remoto. Em reunião, ocorrida nos dias 25 e 26 de maio, reforçamos o nosso compromisso em                   

manter o planejamento previsto para cada ano/série, realizando pequenas adaptações diante da atual realidade.              

Dentre essas adaptações, destacamos o acompanhamento da aprendizagem por meio de avaliações contínuas ao              

longo do processo e, também, o compromisso de realizarmos avaliações diagnósticas para verificação de possíveis               

defasagens, tanto de conteúdos quanto de habilidades. Essas avaliações diagnósticas são essenciais para nos              

orientar durante o retorno às aulas presenciais. 

 

Entrega das atividades  

Nosso primeiro trimestre foi dividido entre aulas presenciais e remotas. Houve um grande período de               

adaptação de todos os envolvidos (professores, alunos, família e escola). Todas as atividades avaliativas tiveram               

seus prazos de entrega ampliados ao máximo, para garantir que nenhum aluno ficasse sem nota. Na semana                 

passada oferecemos nova oportunidade para realização de todas as atividades atrasadas.  

Neste segundo trimestre, as atividades avaliativas (exceto a Avaliação Trimestral e Multidisciplinar) serão             

disponibilizadas durante a semana para os alunos, que terão até o domingo às 22h realizá-la. Vencido esse prazo, o                   

aluno ainda poderá realizar a entrega da atividade, contudo sua nota será reduzida em 25% e o novo prazo será                    

estendido em uma semana. Caso o aluno ainda não realize a entrega da atividade, a mesma poderá ser entregue                   

com uma redução de 50% na nota obtida e o aluno terá mais uma semana para entregá-la. Após esse período a                     

atividade não será mais aceita e o aluno ficará sem essa nota.  

 

Conselho de Classe   

Na próxima terça feira, dia 16/06, realizaremos o nosso Conselho de Classe das turmas de Ensino                

Fundamental II e Médio. Neste dia, os alunos não terão aulas online com os professores e deverão seguir o horário                    

das aulas para realizar as atividades planejadas e enviadas pelos professores.  

O boletim será liberado para consulta no dia 18/06 a partir das 12h. 

 

 



 

Atendimento às famílias 

Na próxima semana, a coordenação pedagógica e a orientação educacional farão atendimentos às famílias              

de cada turma. Nesse encontro serão abordados dois temas centrais: como acompanhar o processo de               

aprendizagem? Como organizar o tempo de estudo?  

Para melhor organização das famílias, enviamos as datas e horários dos encontros. O link será enviado no                 

dia do encontro até as 12h. 

 

Horários 16/06 17/06 18/06 19/06 

17h30 às 
18h20 

6º A 7º A 8º B 1ª A 

18h30 às 
19h20 

6º B 7º B 9º A 1ª B 

19h30 às 
20h20 

6º C 8º A 9º B 2ª A e 3ª A 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica. 

 

 


