
  

“Nossa ação educativa é uma resposta de colaboração, um serviço que lhes oferecemos,  

para contribuir ao crescimento pessoal de seus filhos.”   
Trecho do  Nosso Modo Próprio de Educar 

 

     Belo Horizonte, 24  de novembro  de 2020. 

 

Prezados Pais e Alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais, 

Desde março, passamos por inúmeras transformações, adaptações, aprendizado, e agora o fim do ano letivo se                

aproxima. Mesmo com todos os desafios e mudanças, temos uma gratidão enorme por tudo que vivenciamos,                

pois família e educadores estiveram juntos, compartilhando suas angústias, dialogando sobre as incertezas,             

propondo alternativas e, assim, fomos nos apoiando e superando as dificuldades. Nossa conexão possibilitou              

avançarmos, dia após dia, para trazer a melhor aprendizagem possível, mesmo com tantas limitações impostas               

em 2020, sem perder de vista a nossa missão e os fundamentos da nossa proposta pedagógica. 

O investimento na reorganização do planejamento pedagógico oportunizou o desenvolvimento de múltiplas            

habilidades por meio das propostas de atividades aplicadas durante o ensino remoto emergencial, garantindo a               

continuidade da aprendizagem. Quanto a esse ponto, é importante esclarecer que o planejamento de 2021 será                

desenvolvido com o foco na recursividade, tendo como princípio norteador os resultados da avaliação diagnóstica               

aplicada no início do próximo ano. Queremos muito ter todos os nossos estudantes em 2021 para dar                 

continuidade ao desenvolvimento da autonomia de forma integral, aprimorando as metodologias e qualificando             

assim o processo de aprendizagem.  

A seguir, encaminhamos orientações importantes referentes à finalização da 3ª etapa e da recuperação final para                

que todos possam fechar o ano letivo de 2020 com tranquilidade e sucesso. Nesta reta final, é de extrema                   

importância o acompanhamento das famílias diante dos resultados dos seus filhos, e, caso seja necessário,               

estamos à disposição para o esclarecimento de dúvidas. 

1) Bloqueio da visualização da nota da última avaliação no PORTAL ACADÊMICO ou APP Filhas de Jesus para                  

preparação do Conselho de Classe Final: As últimas avaliações estão sinalizadas no calendário da 3ª etapa,                

enviado anteriormente. 

➔ Haverá aulas síncronas, normalmente, até o dia 15/12. 

2) Término do Ano Letivo para o Ensino Fundamental: Carga horária e planejamentos totalmente cumpridos até                

15/12 (terça-feira). 

3) Divulgação do boletim final via GVCOLLEGE: No dia 14 de dezembro (segunda-feira), de 9h às 11h30, haverá                  

atendimento aos pais de alunos que necessitarem de recuperação final por contato telefônico com a Orientadora                

Educacional, Luciana Guzela. 

4) Recuperação Final: 

a) Os estudos de recuperação final são mais uma oportunidade oferecida aos alunos que não alcançaram 60% dos                  

pontos distribuídos durante o ano letivo, respeitando o limite de áreas de conhecimento estabelecido no               

Regimento Interno da Escola: 02 áreas de conhecimento para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais. 

b) Ao término da 3ª etapa, o processo de recuperação de nota e conteúdo ocorrerá na modalidade de Estudos                   

Autônomos (16 a 18/12), ou seja, o aluno não tem a presença do professor em sala de aula, ele deverá tanto fazer                      

os trabalhos quanto estudar para as provas em casa.  



c) Os professores enviarão, por e-mail, até o dia 14/12, as orientações de estudo e um trabalho. É importante                   

refazer as avaliações, rever as atividades postadas no Google Classroom/Cronogramas e os exercícios do livro               

enviados pelo professor. 

d) A recuperação possui o valor de 100 (cem) pontos, sendo 20 pontos de exercícios e 80 de avaliação. Os                    

exercícios devem ser entregues no dia da realização da avaliação. O(A) aluno(a) deverá alcançar um resultado                

que, somado àquele que conseguiu durante o ano, dê a média final de 60 pontos.  

➔ O aluno de recuperação final não precisa fazer as inscrições, pois estará automaticamente inscrito. Ele               

receberá o convite via Google Meet para a realização da(s) avaliação(ões).  

e) Cronograma da aplicação das avaliações: 

★ O formulário será disponibilizado apenas no horário informado e deve ser devolvido, também, até o               

horário indicado. 

16/12 –Início: 8h30min- Término: até12h30 = História  / Ensino Religioso / Geografia  

17/12 – Início: 8h30min- Término: até 12h30  = Língua Portuguesa / Inglês  

18/12 –Início: 8h30min- Término: até 12h30  = Matemática / Ciências  

 

➔ Ainda que o aluno tenha que fazer mais de uma recuperação, todos os formulários serão               

enviados no mesmo horário às 8h30 e deverão ser entregues até às 12h30.  

 

f) Entrega dos Boletins da Recuperação Final: O conselho de classe de recuperação final acontecerá no dia 21/12 e                   

a divulgação dos resultados no mesmo dia, das 12h às 14h. 

Mais uma vez, reforçamos a nossa gratidão aos pais e alunos, por depositarem em nós toda confiança nesse ano                   

tão complexo. Por intercessão de Santa Cândida, pedimos a Deus um final de ano com mais leveza, saúde para                   

todos, muita esperança e paz!  

 

➔ Se a rematrícula ainda não foi realizada, garanta a vaga de seu filho. A rematrícula online é rápida e                   

prática. 

 

Um cordial abraço, 

 

 
  

 

Vice-diretora e Coordenadora 
Pedagógica do EF- Anos Iniciais 

                                    Diretor  


