Belo Horizonte, 24 de setembro de 2020.
Circular 028/2020: Direção e Coordenação
Assunto: Distribuição de pontos – 3ª etapa – 6º ao 9º ano

Senhores Pais e Responsáveis,
Queremos, neste momento, agradecer a parceria com todas as Famílias Salesianas
e esperamos que todos estejam bem!
E, dando prosseguimento ao nosso calendário escolar, encaminhamos-lhes a
distribuição de pontos da 3ª etapa para uma melhor organização de nossos
trabalhos.

Atividades pela
Plataforma da
Edebê, trabalhos,
pesquisas (pontos a
critério do professor)

1ª prova pela
Plataforma da Edebê

Provinha pela
Plataforma da Edebê

2ª prova pela
Plataforma da Edebê

7 pontos

14 pontos

5 pontos

14 pontos

As provas serão realizadas na Plataforma da Edebê, no horário de aula do
professor, que estará on-line, caso algum aluno tenha dúvida.
As disciplinas de Arte, Ensino Religioso e Educação Física avaliarão os alunos com
atividades solicitadas durante a etapa.
Todo o conteúdo das avaliações será passado, em aula, pelo professor. Os alunos
devem ficar atentos ao conteúdo que será cobrado nas provas.
A seguir, estão todas as datas das primeiras provas da 3ª etapa.
Posteriormente, enviaremos as demais datas.

Dia da realização da 1ª Prova - 3ª etapa

Disciplinas

26 de outubro – Segunda-feira

Ciências

27 de outubro – Terça-feira

Inglês

28 de outubro – Quarta-feira

História

29 de outubro – Quinta-feira

Matemática

30 de outubro – Sexta-feira

Geografia

03 de novembro – Terça-feira

Língua Portuguesa

Na reunião de pais, em outubro, será divulgado e enviado a todos o
calendário escolar da 3ª etapa.
Informamos, também, que fiquem atentos à configuração dos dispositivos
móveis e celulares, conforme está especificado na página principal do site
do Colégio.

No retorno às aulas presenciais, aplicaremos uma Avaliação Diagnóstica e,
a partir dela, traçaremos ações para uma recuperação paralela de forma
que não tenhamos prejuízos na construção de conhecimentos de nossos
alunos, segundo determinação do Conselho Estadual de Educação ou de
órgãos afins.
Todas as datas e ações poderão sofrer alterações de acordo com as
orientações dos órgãos competentes e após o retorno presencial.

Que Nossa Senhora Auxiliadora nos abençoe e nos proteja!

Atenciosamente,
Direção e Coordenação Pedagógica

