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Belo Horizonte, 04 de maio de 2021.

Prezados pais e/ou responsáveis e alunos do 6º ao 9º ano Ensino Fundamental  à 3ª série do Ensino Médio,

Chegamos ao final da 1ª etapa, ainda no modelo remoto emergencial, prosseguindo com o planejamento

pedagógico anual e o desenvolvimento das atividades, uma vez que ainda não temos previsão da retomada das aulas

presenciais.

Conforme o Calendário de Avaliações da 1ª etapa, serão aplicadas, entre os dias 17 à 21 de maio de 2021, as

avaliações de SEGUNDA CHAMADA e de RECUPERAÇÃO da 1ª etapa, concedendo mais uma oportunidade para

composição da nota. Essas avaliações serão formatadas no Google Forms e postadas no Google Classroom de cada

componente curricular, na aba “Atividades”. O horário de realização das avaliações será das 14h às 18h.

Com o intuito de oportunizar aos alunos a segunda chamada e a recuperação da aprendizagem, não haverá um

número máximo de componentes curriculares para a participação da recuperação. Os alunos com rendimento abaixo

da média (60% - 18,0 pontos) deverão fazer a recuperação com o propósito de atingirem o máximo de 70% dos

pontos distribuídos, ou seja 21,0 pontos.

Esse processo também poderá ser aplicado aos alunos que, mesmo acima da média, desejarem atingir 70%. (21,0

pontos) e aos alunos de segunda chamada que perderam alguma avaliação durante a etapa. Os alunos com média

perdida ou entre 60% e 70%, 18,0 e 21,0 pontos estarão automaticamente inscritos.

As avaliações de segunda chamada e de recuperação da etapa compreendem um único instrumento, portanto, o

aluno que não enviar os formulários e não confirmar a entrega no Google Classroom no dia da aplicação NÃO terá

nova oportunidade. Recomendamos total atenção ao Google Classroom e ao e-mail do aluno para a notificação dos

professores aos alunos que deverão realizar essas avaliações.

Calendário de avaliações 6º ao 9º ano EF e EM - Horário: 14h às 18h - Período: 17 à 21/05/2021

17/05 (2ª feira) – Geografia, Espanhol, Física

18/05 (3ª feira) – História, Química, Ensino Religioso

19/05 (4ª feira) – Ciências/Biologia, Língua Portugues, Arte

20/05 (5ª feira) – Inglês, Filosofia, Literatura e Desenho Geométrico

21/05 (6ª feira) – Matemática, Sociologia, Redação e Robótica

Com fé em dias melhores e na certeza de que estamos vencendo os desafios, juntos, agradecemos o apoio de

todos para o sucesso da realização desse processo pedagógico devido a sua importância para os nossos alunos.

Um cordial abraço,

Helen Cristina Paes
Coord. Pedagógica
do EF-AF e Médio

Virginia Gris Ceolin
Vice-Diretora

Sérgio Martins Duarte
Diretor


