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Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2020. 

 

 

Assunto: Início da 3ª etapa letiva, liberação de boletim e recuperação 

 

 

 

Estimadas Famílias, 

 

 

 É por meio deste comunicado que informamos a todos algumas datas importantes. 

 Em relação ao calendário para o retorno das aulas presenciais, ainda não podemos informar nada 

oficial, pois dependemos das novas diretrizes que a Secretaria de Educação está para definir. Enquanto 

isso, continuamos com as nossas aulas remotas e algumas dinâmicas que fazem parte do contexto escolar. 

Pretendemos cumprir com todo o conteúdo programático organizado desde o início do ano, embora o ritmo 

das aulas no modo virtual se dê de forma diferenciada.  A cada etapa vamos fazendo ajustes de acordo com 

a necessidade e um melhor aproveitamento das aulas. Seguem alguns informes para melhor organização 

dos senhores e de nossos estudantes. 

 

28 de setembro: início da 3ª etapa letiva 

 Nesta segunda-feira, damos início ao período da 3ª etapa letiva com os nossos alunos. 

Agradecemos a colaboração dos responsáveis e dos nossos queridos estudantes até o prezado momento e 

caminhamos para a última etapa para a realização de um trabalho cuidadoso em prol de uma educação de 

qualidade. 

 

 

29 de setembro: Notas liberadas no sistema GVDASA pelo portal ou aplicativo “Educação 

Vicentina”.  

 Considerando o cenário de excepcionalidade em função do isolamento social, algumas adaptações 

estão sendo necessárias acerca da composição de notas para cada etapa letiva, que são as seguintes: 

- Para a segunda etapa letiva, todas as avaliações (pesquisas, debates, testes, presença, participação nas 

aulas e exercício avaliativo (Forms) feitas nas aulas virtuais foram consideradas para a composição de 

notas. 

Observações: Caso o estudante apresente nota inferior a sete (7,0), em cada etapa letiva, será indicado 

para as avaliações de recuperação.  
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30 de setembro a 07 de outubro: período de recuperação da 2ª etapa letiva 

Cada professor(a) informará, dentro do seu canal do TEAMS, o conteúdo da recuperação e 

disponibilizará 2 trabalhos avaliativos (no valor de 5,0 cada) para quem não atingiu a média. É 

imprescindível que o aluno entregue esses trabalhos no prazo estabelecido, pois não serão aceitos 

documentos com atraso. O Fundamental II também receberá, em informe específico, os conteúdos da 

recuperação para uma melhor organização de todos. 

 

 

 Estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos! 

 

 

Atenciosamente, 

 

                                   

 

 

                          Fernanda Siqueira 

Coordenadora Pedagógica Interina 

                              Fundamental II 

Krishna Rocha  

Assistente Pedagógica   

Fundamental II 


