COMUNICADO AOS PAIS E ALUNOS SOBRE O ENCERRAMENTO DO 1º E 2º TRIMESTRES
Senhores pais e alunos.
Diante das atuais circunstâncias resultantes do COVID 19 e que promoveram o cancelamento
das aulas presenciais, substituídas pelas aulas on line, muitas decisões e providências
precisaram ser tomadas, exigindo uma reorganização do calendário escolar de 2020.
As aulas a distância serão computadas como dias letivos uma vez que houve, desde o início do
distanciamento, uma séria preocupação em fornecer aos alunos toda assistência quanto aos
conteúdos planejados. Procuramos, dentro do possível e da exiguidade de tempo, encontrar
soluções compatíveis com a nossa realidade.
Agora, já mais organizados com a continuidade dos parâmetros que devemos seguir e
respeitar, e, considerando a imprevisibilidade do retorno às aulas presenciais, faz-se
necessário manter a regularidade das nossas atividades. Para isso, deliberamos como a melhor
solução, estender o encerramento do 1º e 2º trimestres para 31 de agosto.
Com os alunos mais adaptados à Plataforma Microsoft Teams, os professores poderão,
utilizando -se das ferramentas que ela possibilita, marcar as avaliações, exercícios para nota e
atividades que normalmente são usadas para mensurar o aproveitamento dos alunos.
Os coordenadores das áreas estão organizando junto aos professores essas atividades que
estarão publicadas no campo de observações da Plataforma: dias, tipo de atividade, peso,
disciplina. O horário será o da aula, estipulada nos horários normais da semana. O tempo será
determinado pelo professor, mas toda avaliação acontecerá na aula do professor. Haverá
pequenas avaliações que farão parte de uma avaliação maior (por exemplo: vários exercícios
feitos em várias aulas que comporão uma nota); ou uma avaliação maior com um tempo
especial.
Todas essas notas serão lançadas, como sempre, no Portal Educacional para acompanhamento
dos pais e alunos.
Salientamos que, diante dessa nova realidade, duplicaremos a média que será obtida ao final
de todas essas atividades. Assim, a média do 1º trimestre será repetida como média do 2º
trimestre. Em agosto, os alunos que não alcançarem os resultados esperados (média 6,0),
farão as Recuperações Trimestrais.
A partir de setembro, com as aulas presenciais ou não, começaremos o 3º trimestre.

