Belo Horizonte, 10 de junho de 2020
Circular: Direção e Coordenação
Assunto: Distribuição de pontos – 1ª etapa – 1º ano
Senhores Pais e Responsáveis,
Esperamos que todos estejam bem!
Devido a pandemia do Coronavírus, tivemos que alterar o nosso calendário de distribuição de
pontos da 1ª etapa.
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA O 1º SEMESTRE DE 2020
Ensino Fundamental I – 1º ano
Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências, Geografia, Ensino Religioso e
Inglês
Distribuição
de pontos
50 pontos

Atividades de
Leitura e
participação dos
alunos
25

Trabalhos e
Atividades
25

Música, Educação Física e Artes
Distribuição de
pontos
30 pontos

Atividades/
Trabalhos
25

Participação/leituras
e registros
25

Os alunos do 1 º ano do Ensino Fundamental I serão avaliados via atividades e trabalhos
solicitados durante o período de aulas presenciais e remotas. A avaliação é global e
constante com base no acompanhamento, na observação e no registro das atividades
desenvolvidas pelos alunos. Ao término do semestre, será emitido um relatório individual e
um boletim avaliativo contendo conceitos atribuídos de acordo com a avaliação do aluno,
mediante o seu desempenho e realização de atividades.
Conceitos registrados no Boletim: OT- Ótimo; MB- Muito Bom; B- Bom; R- Regular.
Será enviado um Quadro de Atividades Avaliativas da 1 ªEtapa contendo todas as
atividades e trabalhos avaliados ao longo desta etapa. Esse Quadro de Atividades será
postado no site e enviado às famílias por e-mail. Será enviado e postado, também, um
Quadro de Atividades das Aulas Especializadas. Muitas atividades já foram solicitadas e
enviadas.

O término do envio das atividades da 1ª etapa será em 30/06/2020.
Resultado da 1ª etapa – On-line - 13/07/2020.
No retorno às aulas presenciais, aplicaremos uma avaliação diagnóstica e a
recuperação paralela.
As horas-aula não presenciais (desde o dia 23 de março com atividades
enviadas) serão computadas nas 800 horas exigidas pelo conselho
Estadual de Educação ou conforme instruções atualizadas por órgãos
competentes.
Contamos com a parceria de todos!
Que Nossa Senhora Auxiliadora nos abençoe e nos proteja!
Atenciosamente,
Direção e Coordenação Pedagógica.

