Belo Horizonte, 10 de junho de 2020
Circular: Direção e Coordenação
Assunto: Distribuição de pontos – 1ª etapa – 6º ao 8º ano

Senhores Pais e Responsáveis,
Esperamos que todos estejam bem!
Devido à pandemia do Coronavírus, tivemos que alterar o nosso calendário de
distribuição de pontos da 1ª etapa.
Distribuição de
pontos
30 pontos

Atividades/
Trabalhos/ Estudo
Dirigido
15 pontos

Prova pela
Plataforma da
Edebê
5 pontos

Estudo Dirigido
10 pontos

Das atividades que valerão 15 pontos, os professores selecionarão aquelas mais
significativas (será disponibilizado no site) para serem enviadas para o e-mail
institucional do(a) professor(a). Como essas atividades já foram solicitadas e
realizadas, basta anexá-las ao e-mail do(a) professor(a).
Em Língua Portuguesa e Matemática, os alunos fizeram uma prova da Evolucional,
no início de março, valendo 1 ponto. Essas notas já foram lançadas no sistema. Por
isso, a provinha da EDEBÊ valerá 4,0 para Língua Portuguesa e Matemática. Para as
demais disciplinas, valerá 5,0 pontos.
Lembramos que os alunos realizaram presencialmente, no dia 10/03, provas de
Língua Portuguesa e História no valor de 10 pontos. Essas notas já foram lançadas
no sistema.
O estudo dirigido valendo 10 pontosserá disponibilizado no site da escola a partir do
dia 16/06, e os alunos, após realizarem essa atividade, deverão encaminhá-la para
o e-mail institucional do(a) professor(a) que constará na atividade junto com a data
de envio. Serão abordados os pontos mais relevantes de conteúdos ministrados
durante este período de quarentena.O Estudo Dirigido, no valor de 10 pontos, não
se aplica à Língua Portuguesa e História, já que os alunos já realizaram essas
provas,a menos que algum aluno as tenha perdido. Dessa forma, o aluno fará o
Estudo Dirigido,mas não haverá substituição de nota. O Estudo dirigido será
considerado como 2ª oportunidade para aqueles alunos que perderam avaliação ou
alguma outra atividade.
Os professores de Arte, Educação Física e Ensino religioso que não realizaram prova
pela Plataforma da Edebê, distribuirão seus pontos com as atividades já solicitadas.
O término do envio das atividades da 1ª etapa será em 30/06/2020.
Resultado da 1ª etapa – On-line - 07/07/2020
No retorno às aulas presenciais, aplicaremos uma avaliação diagnóstica e a
recuperação paralela.

As horas-aula não presenciais (desde o dia 23 de março com atividades
enviadas) serão computadas nas 800 horas exigidas pelo conselho
Estadual de Educação ou conforme instruções atualizadas por órgãos
competentes.

Contamos com a parceria de todos!
Que Nossa Senhora Auxiliadora nos abençoe e nos proteja!
Atenciosamente,
Direção e Coordenação Pedagógica

