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Salvador, 18 de novembro de 2020. 

 

Gratidão é quando a gente abraça Deus em oração, agradecendo por todas as 
bênçãos dadas por Ele. 

Thaís Ferraz 

 

Prezados pais e responsáveis, queridos alunos, 

 

Quando iniciamos o ano de 2020, tínhamos muitos planos em vista, o que  nenhum de 

nós poderia imaginar é que estaríamos, hoje, trabalhando e estudando de forma 

remota, impossibilitados de realizar tantas tarefas que outrora faziam parte de nossas 

rotinas. Estamos tendo um ano desafiador e, todos nós tivemos que nos reinventar, 

reestruturar e ressignificar muitos aspectos de nossas vidas. Todos nós aprendemos 

com tudo isso e seguimos superando diversos obstáculos impostos pelo atual cenário. 

Enquanto Colégio tivemos que nos articular, com muito trabalho e união de todos tanto 

professores quanto de nossos alunos. Aulas  e disciplinas foram adaptamos, as a 

forma de dar e assistir as aulas também e, tudo isso para possibilitar a continuidade do 

nosso ano letivo garantido aos nossos alunos todos os seus direitos enquanto 

estudantes e, agora estamos aqui, organizando a conclusão do nosso ano letivo. 

Sabemos que as dificuldades foram grandes, mas graças a Deus chegamos até aqui.   

Então, sigamos com as informações de como serão CONDUZIDA as ações para 

o encerramento do ano letivo de 2020. 

         Como fica o calendário Pedagógico a partir de agora? 

O calendário foi sendo reestruturado ao longo do Regime Letivo Especial Remoto. Os 
dias letivos foram ampliados, incluindo os recessos que antecediam e sucediam 
feriados. A feira Mundial foi cancelada e os dias que seriam dedicados a sua 
organização foram transformados em aulas. A partir dessas adaptações, nosso ano 

terminará parcialmente no dia 12/12/2020. 

Ficando assim nosso calendário: 

 Início do ano letivo: 29/01/2020;  

 Término do ano letivo 12/12/2020; 
  
Feriados e Recessos 
 

 Recesso de carnaval: de 20 a 26/02/2020; 

 Recesso de Páscoa: 09/04/2020; 

 Feriado de Tiradentes: 20 e 21/04/2020; 

 Antecipação de feridos: de 25 a 29/05; 

 Recesso Junino 1ª parte: de 18 a 26/06; 

 Feriado de Independência do Brasil: 07/09/2020; 

 Recesso Junino 2ª parte: de 09 a 16/10; 

 Feriado de Finados: 02/11/2020; 
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Distribuição das unidades 
 

 1ª unidade: de 29/01 a 03/07/2020 – 90 dias letivos 

 2ª unidade: de 04/07 a 03/10/2020 – 71 dias letivos 

 3ª unidade: de 05/10 a 12/12/2020 – 49 dias letivos 

 Total: 210 dias letivos 
 
Como nossos alunos foram avaliados ao longo desse ano 

Como em todos os outros anos, nos preocupamos não somente com a parte 
quantitativa, mas também com a qualitativa, então nosso processo de avaliação se deu 
por meio de: 

 Participação nas aulas online; 

 Entregas das atividades solicitadas; 

 Simulados; 

 Provas finas por unidade; 

 Apresentação de trabalhos e afins;  
 

Como funcionará a Prova Final 
 

Este ano excepcionalmente aplicaremos uma Avaliação Final, com peso 10, por grupo 
de disciplina conforme exposto abaixo (sem custo para os alunos). O objetivo dessa 
avaliação é que os alunos que não conseguiram computar os 18 pontos em uma ou mais  
disciplina/s, possam alcançar (que corresponde a média anual das três unidades) e  
assim evitar o processo de Recuperação. Os alunos poderão fazer essa/s avaliação/ões 
para atingir a pontuação que precisará para completar a média. A avaliação terá caráter 
global, isto é, os professores selecionarão conteúdos relevantes das três unidades letivas 
e cobrarão nas avaliações que terão, seguindo o Calendário abaixo.  
ATENÇÃO: Não haverá alteração de datas nem de disciplinas, nos seus respectivos 
grupos ora agendados. 
Ao aluno será encaminhada a/s avaliações  
 
Fundamental 
 

Dia 16/12 das 8 às 13h  Dia 17/12 das 8 às 13h 
   

Redação  
Português 
Espanhol 
Inglês 
Ed. Física 
Arte  

 Matemática 
Ciências 
História 
Geografia 
Filosofia  

 
Ensino Médio  
 

Dia 16/12 
 

1ª série  2ª série  3ª série 
     

Redação  
Português 
Inglês 
Filosofia  
Arte  

 Redação  
Português 
Inglês 
Sociologia   
Arte 
 

 Redação  
Português 
Literatura  
Inglês 
Filosofia  
Sociologia  
Arte 
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Dia 17/12 
 

1ª série  2ª série  3ª série 
     

Matemática  
Química  
Física 
Biologia 
Geografia 
História 
 

 Matemática  
Matemática Básica  
Química  
Física 
Biologia 
Geografia 
História 

 Matemática  
Matemática Básica  
Química  
Física 
Biologia 
Geografia 

 
Atenção: Não será permitido realizar a avaliação antes ou depois das datas e horários 
previstos neste documento. 
 
 E se o aluno não conseguir atingir a média 
 
Mesmo depois de fazer a avaliação final, o aluno não conseguir atingir a pontuação 
necessária para aprovação, o alunos passará pelo crivo do Conselho Escolar, onde os 
professores em grupo avaliação o desempenho do aluno sob os critérios: 
 

 Participação nas aulas; 

 Interesse e envolvimento nas aulas; 

 Assiduidade nas aulas; 

 Entrega de atividades; 

 Desempenho Progressivo nas Avaliações; 
 
 
Recuperação anual 
 

 
Este ano, excepcionalmente, após a obtenção da MÉDIA ANUAL, o aluno que numa 

disciplina obtiver média inferior a 6,0 (seis) será orientado para participar, da 

Avaliação Final e do conselho de Classe e caso ele ainda não obtenha a média para 

aprovação, ele terá de aulas de recuperação que ocorrerão logo após os resultados do 3º 

trimestre. Os alunos que tiverem logrado êxito no primeiro semestre, farão 

Recuperação Anual apenas com os conteúdos das 2º e 3º trimestres. 

Nesta recuperação, o resultado obtido pelo aluno ao longo do ano será zerado, e a 

média para aprovação é igual ou superior a 5,0 (cinco). 

Caso os alunos/os responsáveis tenham interesse em fazer a prova de Recuperação, 

favor, entrar em contato com o setor financeiro para maiores informações sobre 

inscrição e  valores.   

 

 
 
Atenciosamente, 
Coordenação Pedagógica  
 

 
 


