
 
 

COMUNICADO -  2º TRIMESTRE FUNDAMENTAL 2 
 

Prezados pais e responsáveis, 
 
Com a graça de Deus e com muito trabalho e dedicação, concluímos nosso 1º trimestre, um tempo                 

bastante desafiador. Iniciamos, no início do mês, o 2º trimestre deste ano tão ímpar com a certeza de                  

novamente caminharmos juntos e obtermos sucesso nas atividades escolares do nosso dia a dia              

escolar. Para que isso ocorra com tranquilidade, sentimos a necessidade de passarmos algumas             
orientações imprescindíveis durante esse tempo. 
 

1. Temos em nossa sala se aula (Google Classroom), uma aba muito útil de AVISOS IMPORTANTES.                

Ela precisa e deve ser consultada por vocês para o bom andamento das atividades e um adequado                 

rendimento escolar de seu filho. 

 

 

2. Neste trimestre não teremos outra oportunidade para as avaliações após a segunda chamada.              

Também relembramos que não há 2º chamada de recuperação, portanto pedimos sua máxima             

atenção quanto às datas de realização das mesmas. 

 

3. Lembramos que os trabalhos entregues após a data definida terão a redução de ⅓ da nota, conforme                  

nosso regulamento usual. O aluno terá até a próxima aula para realizar a entrega, após esse dia, não                  
valerá mais nota. Há uma tabela no Classroom com todas as atividades a serem realizadas durante                

o trimestre para melhor organização nas entregas desses trabalhos. 

 



4. É muito importante que as notas sejam acompanhadas no decorrer do trimestre. Percebemos que               

muitos pais só nos questionaram após o fechamento do trimestre, e que não houve um real                

acompanhamento nas notas de avaliações que enviamos corrigidas periodicamente.  

 

Para o primeiro trimestre abrimos muitas exceções com relação a estender os prazos de entrega de                

trabalhos, mesmo após o fechamento das notas, pois entendemos que todos estávamos num período              

de adaptação. No entanto consideramos que esse período já passou, e que precisamos ajustar essas               

entregas dentro do prazo a partir deste novo trimestre. 

 

Seguimos à disposição para informações complementares. 

Abraços cordiais, 

Direção/coordenação pedagógica 

 

 

 


