COMUNICADO ESPECIAL

17/06/2021 – ENCERRAMENTO DO SEMESTRE
– ORIENTAÇÕES IMPORTANTES –
ENCERRAMENTO DO SEMESTRE E PERÍODO DE RECUPERAÇÃO
Fundamental II e EM

ATENÇÃO PARA DATAS IMPORTANTES:

➢ 21 e 22/06 – CONSELHO DE CLASSE Fund II e EM. Nesses dias, não há aulas para Fund II e EM.
➢ 22/06 – Divulgação do resultado do CC na plataforma QMágico e na recepção da escola.
o Atenção para a convocação de recuperação, que terá início no dia 23.
➢

23 a 29/06 – Reorientação de aprendizagem (recuperação) para alunos convocados.
o HORÁRIO NORMAL DE AULA. Evite chegar antecipadamente e ficar além do horário
necessário. Organize-se!
ATENÇÃO!
•

A rec deverá ser presencial e acreditamos que não será necessário realizar divisão das turmas em
A ou B. Todos os alunos em recuperação que já optaram pelo ensino híbrido deverão participar
presencialmente também durante a semana de rec.

•

Alunos que estão participando on-line desde o início, conforme opção dos responsáveis,
permanecerão 100% on-line realizarão a rec on-line. Havendo interesse para a recuperação
presencial, favor entrar em contato com a escola para estudaremos a possibilidade de alteração,
de acordo com a necessidade do aluno.

•

Durante esse período (RA), serão abertos CADERNOS DE RECUPERAÇÃO na plataforma para os
alunos 100% on-line que estiverem de recuperação.

IMPORTANTE: A REC NÃO É FECHADA APENAS COM PROVA. PRESENÇA E ATIVIDADES DEVEM SER
CONSIDERADAS PARA NOTA DE RECUPERAÇÃO: PRESENÇA NAS AULAS, PARTICIPAÇÃO,
CUMPRIMENTO DE TAREFAS, ENTREGA DE LISTAS, ETC., CONTRIBUIRÃO PARA A COMPOSIÇÃO DA
NOTA DE REC, ALÉM DA PROVA.

18/06

– último dia letivo do semestre para quem não estiver de recuperação. Em virtude da
pandemia, realizaremos apenas REC SEMESTRAL. Os professores têm liberdade para deixar
“conteúdos e tarefas de férias”, para auxiliar em revisões e fixação de conteúdos, bem como auxiliar
alunos que precisem sanar dificuldades.

➢

30/06

– PROVAS DE RECUPERAÇÃO – 8h. Nesse dia não há aulas, apenas aplicação das provas
(confira cronograma). Atenção para a pontualidade e uniforme completo em todas as atividades no
colégio.
o ATENÇÃO: NÃO EXISTE PROVA SUBSTITUTIVA PARA REC.

➢

01 a 07/07 – PROVAS DE RECUPERAÇÃO – 8h. Pontualidade e uniforme completo.

30/06 – 4ª feira
FÍSICA
FILOSOFIA

01/07 – 5ª feira
QUÍMICA
HISTÓRIA
H. ARTE

02/07 – 6ª feira
BIOLOGIA
GRAMÁTICA
INGLÊS

05/07 – 2ª feira
COMPLEMENTOS
GEOGRAFIA
LITERATURA

06/07 – 3ª feira
MATEMÁTICA
SOCIOLOGIA
REDAÇÃO

➢

01/07 a 30/07 – FÉRIAS ESCOLARES.

➢

02/08 – RETORNO ÀS AULAS. ATENÇÃO!!! Cronograma do 2º semestre será enviado em breve.
Fiquem atentos!

Vencemos mais um período de grandes desafios e nos superamos! Parabéns a cada um que se
comprometeu e fez o seu melhor!
Aproveitem esse tempo para descansar, curtir a família, se preservar e cuidar dos outros também!
Mas não deixe de reservar um tempo para ler, retomar estudos e descobrir coisas novas!

Até a volta!
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