COMUNICADO ESPECIAL

21/06/2021 – ENCERRAMENTO DO SEMESTRE
– ORIENTAÇÕES IMPORTANTES –
ENCERRAMENTO DO SEMESTRE E PERÍODO DE RECUPERAÇÃO
Fundamental I
ATENÇÃO PARA DATAS IMPORTANTES:


22/06 – Divulgação do resultado do Conselho de Classe na plataforma QMágico, no Caderno de
Aulas ao vivo de cada turma, e na recepção da escola.
•
•



Atenção para a convocação de recuperação. Envio das convocações para recuperação via agenda
(alunos que tenham feito substitutiva poderão ser convocados posteriormente) e via e-mail
(alunos on-line).
Alunos que estão com pontuação adequada (12 pontos ou mais ao fim do semestre), porém,
tenham apresentado alguma dificuldade ao longo do semestre, poderão ser convidados para a
recuperação, como forma de contribuir no aprofundamento e melhoria da aprendizagem.

23 a 29/06 – Reorientação de aprendizagem (recuperação) para alunos convocados.
ATENÇÃO!
•
•
•
•
•



Durante esse período, serão abertos CADERNOS DE RECUPERAÇÃO na plataforma, para atender
os alunos que estão frequentando a escola com revezamento e os alunos 100% on-line.
Nos dias que o aluno estiver presencial realizará as atividades em sala e nos dias em que estiver
on-line, entregará as atividades que forem solicitadas pelos professores na plataforma.
As avaliações deverão ser realizadas presencialmente para quem frequenta as atividades
presenciais, e on-line para os alunos que estão 100% on-line, conforme cronograma abaixo.
Caso haja interesse dos responsáveis para que um aluno 100% on-line realize as avaliações de
forma presencial, favor entrar em contato com a coordenação do colégio.
Os alunos que não estiverem de recuperação terão atividades e aulas normalmente, até 30/06,
seguindo os conteúdos.

30/06 – Último dia letivo do semestre.

Primeiro dia de provas de recuperação.

ATENÇÃO AO CRONOGRAMA, datas e horários:
30/06 – 4ª feira
CIÊNCIAS
(NESSE DIA A
PROVA
OCORRE 12h40
– A PARTIR DAS
13h30,
ATIVIDADES
NORMAIS)

01/07 – 5ª feira
HISTÓRIA /
COMPLEMENTOS
(13h30 ÀS 15h –
AO TÉRMINO DA
PROVA O ALUNO
ESTÁ LIBERADO)

02/07 – 6ª feira
GEOGRAFIA /
INGLÊS
(13h30 ÀS 15h
– AO TÉRMINO
DA PROVA O
ALUNO ESTÁ
LIBERADO)

05/07 – 2ª feira
MATEMÁTICA
(13h30 ÀS
14h20 – AO
TÉRMINO DA
PROVA O
ALUNO ESTÁ
LIBERADO)

06/07 – 3ª feira
PORTUGUÊS
(13h30 ÀS
14h20 – AO
TÉRMINO DA
PROVA O
ALUNO ESTÁ
LIBERADO)



30/06 – PROVAS DE RECUPERAÇÃO – 12h40 às 13h30. Último dia letivo do semestre.



01 a 06/07 – PROVAS DE RECUPERAÇÃO – 13h30 às 14h20. Nesses dias não haverá mais aulas.
Os alunos serão liberados após a execução das avaliações.



01/07 a 30/07 – FÉRIAS ESCOLARES.



02/08 – RETORNO ÀS AULAS.

Estamos vencendo 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!
A Coordenação.
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