
 

 

Prezados pais ou responsáveis! 

 Iniciamos agradecendo pela confiança em nosso trabalho e pela parceria com 

a educação formal do seu filho, mesmo nesse período de ensino remoto.  

Informamos que, em primeiro momento não divulgamos no sistema de secretaria 

as médias dos nossos alunos relativas ao 1º bimestre, no entanto após a notícia 

do governo do estado de São Paulo que só existirá a possibilidade de voltarmos 

ao ensino presencial no mês de setembro (sendo cumprido todas as exigências 

do plano de governo), entendemos que é momento de divulgarmos as notas 

referente ao 1º bimestre, para os senhores terem acesso e sanarem quaisquer 

dúvidas junto ao serviço de orientação educacional e direção escolar.  

Ressaltamos que durante todo o período de ensino remoto apesar de não 

divulgarmos as notas no sistema, sempre estivemos a disposição para sanar 

quaisquer dúvidas sobre esse assunto. 

Pedimos a compreensão dos senhores, para que ao analisarem as notas, 

lembrem-se que o mais importante é a aprendizagem e não exatamente um 

“valor final” que está descrito no boletim. Nossos professores têm trabalhado 

incansavelmente para garantir a aprendizagem mesmo com este novo modelo 

de ensino, inclusive durante todo o período adotamos algumas medidas para  

recuperação continuada exemplo: plantão de dúvidas, atendimento a alunos em 

grupos menores, atendimento individual dos alunos, professor disponível no chat 

para sanar dúvidas, prazos maiores para entrega de trabalho e etc... 

 

DATAS IMPORTANTES: 

➢ No dia 31/07 (sexta-feira) divulgaremos as notas do 1º Bimestre. 

Observação: os alunos que ficaram com a média abaixo de 6,0 (seis) no 

1º bimestre, terão a oportunidade de realizar as atividades que não foram 

entregues, anexando-as na própria plataforma E-class em uma aula que 

o professor disponibilizará para essa finalidade, no período de 04/08 a 

10/08. 

 

➢ No dia 05/08 (quarta-feira) divulgaremos as notas do 2º Bimestre. 

Observação: os alunos que ficaram com a média abaixo de 6,0 (seis) 

no 2º bimestre, em breve informaremos o procedimento e período para a 

entrega de atividades e fechamento das notas. 

 

ATENÇÃO PAIS, FIQUEM ATENTOS NA DIVULGAÇÃO DAS NOTAS 

DO SEU FILHO(A) NO PORTAL DO COLÉGIO, NAS DATAS 

INFORMADAS. 

OS RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS QUE ESTÃO COM A MÉDIA 

ABAIXO DE 6,0 (SEIS) (1º BIMESTRE) DEVERÃO ENTRAR EM 

CONTATO COM O COLÉGIO A PARTIR DO DIA 04/08, PARA SE  



 

 

INFORMAREM SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE ENTREGAS DE 

ATIVIDADES FALTANTES. 

 

➢ Reunião de Pais e Mestres da Educação Infantil (Maternal ao Pré II) 

e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) 

No dia 17/08 faremos a reunião de pais que será realizada via aplicativo 

Zoom, nos horários de 7h15 às 11h30 para as turmas do período 

Matutino e das 13h15 às 17h30 para as turmas do período Vespertino. 

 

           NESTE DIA NÃO HAVERÁ AULAS SINCRONAS 

 

➢ Reunião de Pais e Mestres do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e 

Ensino Médio (1º ao 3º básico) 

No dia 18/08 faremos a reunião de pais do Nível II, que será realizada via 

aplicativo Zoom. 

 

NESTE DIA NÃO HAVERÁ AULAS SINCRONAS 

 

ATENÇÃO: EM BREVE INFORMAREMOS SOBRE A LOGÍSTICA DAS 

REUNIÕES. 

 

 
 

 

Atenciosamente, 
Equipe ADM CAP 


