Belo Horizonte, 17 de novembro de 2020.
Circular 019/2020: Direção, Coordenação e Orientação
Assunto: Finalização da– 3ª etapa – 1º ao 5º ano

Senhores Pais e Responsáveis,
Comunicamos-lhes as datas principais para a finalização da 3ª etapa e
ressaltamos a importância da realização e envio das atividades propostas nos quadros
avaliativos, organizados por turmas, do 1º ao 5º ano, para os e-mails dos professores.
Período de início da 3ª etapa: 22 de setembro.
Finalização da 3ª etapa: 14 de dezembro.
Divulgação

de

Resultado/Inscrição

da

RecuperaçãoFinalon-line:

14

de

dezembro.
Divulgação dos boletins e Relatórios do 2º semestre do 1ºano A e B: 14 de dezembro.
Recuperação Final: de 15/12 a 22/12.
Plantão com os professores: (Links e horários serão disponibilizados posteriormente).
Estudo Dirigido enviado para os alunos em recuperação, por e-mail, no dia 14 de
dezembro, no valor de 100 pontos, commédia para aprovação de 60 pontos. Envio das
atividades de recuperação para os e-mails dos professores, até o dia 21 de dezembro.
Dia 14 de dezembro- 14h-“Apresentação Natalina on-line” para as turmas do 1º ao
5º ano- Cássio e Ênio. Aguardem envio do link de acesso.
Resultado Final da Recuperação: 23 de dezembro, on-line.
No retorno às aulas presenciais, aplicaremos uma Avaliação Diagnóstica e a recuperação
paralela.
Todas as datas poderão ser alteradas de acordo com as orientações da Secretaria de
Educação e retorno presencial.
Lembrete para os participantes do Projeto Ciranda de Livro – 2º ao 5º ano:
Entrega dos livros:
Dia 03/12:

2º ano A - das 8h às 10h
2º ano B - das 10h às 12h

Dia 04/12:

3º ano - das 9h às 12h

Dia 09/12:

4º ano A - das 8h às 10h
4º ano B - das 10h às 12h

Dia 10/12:

5º ano - das 9h às 12h

Que Nossa Senhora Auxiliadora continue nos abençoando.
Atenciosamente,
Direção, Coordenaçãoe Orientação

