
 
 
 

 

Prezados pais, mães e/ou responsáveis, 

 

Valoramos enormemente o empenho das famílias, alunos e toda Comunidade 

Educativa na adaptação a esse novo formato de Educação neste ano atípico. Vivemos 

tempos de incertezas, mas também de ressignificações e mudanças. 

Em conformidade com os outros comunicados e atentos ao cenário nacional, 

informamos que semanalmente a Equipe Diretiva e Pedagógica reavalia as 

orientações oficiais em função da pandemia do COVID-19 e o acompanhamento 

pedagógico domiciliar, pensando sempre no seu aprimoramento. 

Reiteramos que as aulas estão sendo ministradas com todo afinco, dedicação, 

inovação e responsabilidade, para que não haja perdas pedagógicas. Na verdade, é 

mais do que ensino à distância, e sim, aulas virtualizadas de fato. 

Ressaltamos que o calendário escolar está sendo organizado a fim de garantir 

a qualidade do trabalho pedagógico para que os objetivos educacionais previstos nos 

planos de ensino de cada ano/série sejam alcançados até o final do ano, bem como o 

cumprimento do período letivo de acordo com a legislação vigente. 

Dessa forma, daremos continuidade com o processo avaliativo, inicialmente 

para concluir a primeira unidade. Temos a ciência dos contratempos e desafios que 

iremos enfrentar, mas precisaremos, de fato, encarar essa nova realidade, todos 

juntos, de mãos dadas virtualmente, para que aproveitemos da melhor maneira tudo 

que será oferecido. Iremos disponibilizar todas as orientações necessárias para 

que possamos minimizar ao máximo as possíveis dificuldades que surgirão, via 

fórum (Plataforma da Moderna), na próxima segunda-feira (25/05/2020). Abaixo 

seguem calendários das avaliações I unidade (conclusão), do Ensino Fundamental 

Anos Finais e Ensino Médio. Logo divulgaremos o calendário completo. 

O Colégio continuará comprometido, no âmbito de suas competências, 

buscando sempre, na medida do possível, soluções favoráveis aos nossos 

estudantes. Portanto, contem com nosso suporte e com a certeza de que estamos 

colocando em prática as melhores estratégias diante dessa circunstância. 

Agradecemos a parceria de todos e tenhamos sempre em evidência que são 

nestes tempos que se exige de nós mais esperança e fé. Pedimos a proteção de Deus 

e da Imaculada sobre todos, e estamos sempre à vossa disposição. 

 

Atenciosamente, 

Direção e Coordenação Pedagógica 



 
 
 

 

 

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES - I UNIDADE (continuação) 

Ensino Fundamental Anos Finais 

 

6º ano (A e B) 

 

2ª AVALIAÇÃO 

Período: 06/07 a 15/07/20 

 

6º ano (C e D) 

 

2ª AVALIAÇÃO 

Período:06/07 a 15/07/20 

 

7º ano (A e B) 

 

2ª AVALIAÇÃO 

Período: 06/07 a 15/07/20 

 

 

1ª AVALIAÇÃO 

04/06 (quinta-feira) Inglês 

1ª AVALIAÇÃO 

03/06 (quarta-feira) História 

1ª AVALIAÇÃO 

03/06 (quarta-feira) Geografia  



 
 
 

 

7º ano (C e D) 

 

2ª AVALIAÇÃO 

Período: 06/07 a 15/07/2020 

 

8º ano (A e B) 

 

2ª AVALIAÇÃO 

Período: 06/07 a 15/07/20 

 

9º ano (A e B) 

 

2ª AVALIAÇÃO 

Período: 06/07 a 15/07/20 

 

 

1ª AVALIAÇÃO 

03/06 (quarta-feira) História  

1ª AVALIAÇÃO 

01/06 (segunda-feira) Matemática 

05/06 (sexta-feira) Geografia   

1ª AVALIAÇÃO 

03/06 (quarta-feira) História   

05/06 (sexta-feira) Ciências  

09/06 (terça-feira) Geografia  



 
 
 

 

 

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES - I UNIDADE (continuação) 

ENSINO MÉDIO: 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES 

 

1ª AVALIAÇÃO 

03/06 (quarta-feira) Física  

05/06 (sexta-feira) Sociologia e Geografia 

09/06 (terça-feira) História e Filosofia 

 

 

2ª AVALIAÇÃO 

Período: 06/07 a 15/07/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


