Belo Horizonte, 07 de julho de 2020
Circular: Direção e Coordenação
Assunto: Distribuição de pontos – 2ª etapa – Ensino Médio

Senhores Pais e Responsáveis,
Primeiramente, gostaríamos de agradecer-lhes pela parceria e pela dedicação nesse
tempo de Pandemia. Sabemos que todas as rotinas de nossas vidas foram alteradas
e que todos, juntos, somos mais e que venceremos essa batalha em prol de nossos
queridos alunos e filhos.
Com isso, encaminhamos-lhes o calendário de distribuição depontos da 2ª etapa
para uma melhor organização de nossos trabalhos.

Atividades pela
Plataforma da
Edebê/ Redação/
Trabalhos/Pesquisas
(pontos a critério do
professor)

Provinha pela
Plataforma

7 pontos

6 pontos

Simulado da
Plataforma
Adaptativa (notas
acima de 600
pontos dentro da
TRI) em pelo
menos 2 simulados
dos 3 que farão
1 ponto

Prova na
Plataforma da
Edebê

Prova na
Plataforma da
Edebê

8 pontos

8 pontos

Divulgação online dos boletins da 1ª etapa: 07 de julho
Recuperação da 1ª etapa:O Estudo Dirigido para os alunos em recuperação será
disponibilizado no site da escola, no dia 24 de julho.
O prazo máximo para o envio por e-mail ao professor é até 10 de agosto.
O resultado será on-line, no dia 19 de agosto.
O início da 2ª etapa: 06/07/2020 a 21/09/2020
O término do envio das atividades da 2ª etapa será em 21/09/2020
Resultado da 2ª etapa – Online – 28/09/20
No retorno às aulas presenciais, aplicaremos uma Avaliação Diagnóstica e,
a partir dela, traçaremos ações para uma recuperação paralela de forma
que não tenhamos prejuízos na construção de conhecimentos de nossos
alunos, conforme determinação do Conselho Estadual de Educação ou de
órgãos afins.
Todas as datas e ações poderão sofrer alterações de acordo com as
orientações dos órgãos competentes e após o retorno presencial.
Contamos com a parceria de todos!
Que nossa Senhora Auxiliadora nos abençoe e nos proteja!
Atenciosamente,
Direção e Coordenação Pedagógica

