Brasília, 28 de maio de 2020.

COMUNICADO
Prezados responsáveis,
Nas semanas de 11 a 15 e de 18 a 22 de maio, enviamos aos nossos alunos os
Roteiros de Estudo Avaliativos referentes ao primeiro período.
Em comunicado enviado, relativo à Proposta de Avaliação para o 1º período,
solicitamos aos senhores que devolvessem à professora da turma do(a) seu(sua)
filho(a), no primeiro dia de retorno às aulas presenciais (supostamente em 1º de
junho), os Roteiros realizados nessas duas semanas, para que a correção fosse feita e o
boletim do período, gerado, com a composição das notas de todos os instrumentos
considerados avaliativos nos diferentes componentes curriculares.
Por conta da manutenção do nosso Atendimento Remoto em virtude da
continuidade do isolamento social, montaremos uma estrutura segura, na portaria
principal da nossa unidade, que fica em frente ao colégio Santo Antônio, para que
possamos receber esses documentos. Infelizmente, por se tratar de documentos
avaliativos importantes e que requerem uma apreciação e uma correção cuidadosa
dos nossos professores, temos a necessidade de solicitar essa parceria de todos vocês.
Os senhores não precisarão transitar pela escola, nem tampouco procurar a
professora. Serão colocadas mesas com a identificação das séries/turmas na entrada
das unidades, onde nosso pessoal estará à disposição para receber, de forma rápida e
segura, essas avaliações.
É imprescindível a entrega desses Roteiros Avaliativos no dia 1º de junho, para
que os nossos professores tenham tempo hábil de fazer todas as correções, e a
secretaria acadêmica, de importar todos os dados para a emissão do boletim do
período. Sabemos o quanto isso pode ser desconfortável para alguns; desse modo,
independentemente de qualquer decreto governamental acerca da manutenção, ou
não, das atividades remotas, estamos debruçados sobre uma nova Proposta de
Avaliação, para o segundo período, que nos desobrigue a receber as avaliações por
esse caminho. Contamos, assim, com a compreensão dos senhores.
Todavia, caso haja total impossibilidade de se entregarem os documentos
avaliativos na escola, solicitamos que entrem em contato com a orientadora da turma,
para que possamos entender a situação e traçar um caminho para essa devolução.
Por último, solicitamos que se atentem ao horário disponível para essa entrega
e, como forma de proteção já amplamente anunciada, utilizem máscaras, priorizando a
segurança de todos.

Agradecemos, mais uma vez, pela parceria e pedimos a atenção ao conferir se
todos os Roteiros Avaliativos estão completos, com a identificação do nome, série e
turma do(a) aluno(a).
 Data da Entrega: 1º de junho (segunda-feira).
 Horário: De 9h às 18h30.
 Local: Portaria principal da 912 Sul.
Importante! Os Roteiros Avaliativos deverão estar completos, com a
identificação do nome completo, ano, turma e turno do estudante.

QUAIS ROTEIROS DEVERÃO SER ENTREGUES NO DIA 1º DE JUNHO?
Ano
1º ano
2º ano
3º ano
4º e 5º anos

Roteiros de Estudo Avaliativos
Não precisam ser entregues. Houve
indicação de vídeos e trabalhos que serão
apresentados durante as aulas.
Apenas Língua Inglesa. Houve construção de
vídeos e trabalhos que serão apresentados
durante as aulas.
História e Geografia, Ciências, Língua Inglesa,
Língua Portuguesa e Matemática.
História, Geografia, Ciências, Língua Inglesa,
Língua Portuguesa e Matemática.

Muito obrigada a todos!
Cordialmente,

Carolina Darolt
Diretora de Unidade

