Porto Alegre, 17 de março de 2022.

COMUNICADO 014/2022
Assunto: Informações 1º Bimestre – 6º ao 8º Ano do EFI
Senhores pais ou responsáveis,

Retomamos nossas atividades normais, após um período de restrições e adaptações, diante do cenário
da pandemia. Para este ano, temos uma nova proposta referente ao processo avaliativo das turmas do
Ens. Fundamental II e Ensino Médio, portanto solicitamos sua atenção às seguintes informações:
REDAÇÃO
Neste ano, incluiremos, dentro da proposta avaliativa, a elaboração de uma produção textual para que
nossos alunos estejam mais adaptados à elaboração de textos e possam ser mais estimulados nesta
área. Desta forma, no calendário de avaliações, estamos incluindo a Redação e a proposta de reescrita
do texto (em formato de revisão), para ser trabalhada no processo de recuperação.
AVALIAÇÃO POR ÁREAS
Diante da proposta do Novo Ensino Médio, com base na BNCC, vemos a necessidade de iniciar a
adaptação de nossos alunos quanto a avaliação por áreas do ENEM (Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática). Este primeiro bimestre será um
momento de adaptação, portanto, estaremos atentos às dificuldades apresentadas por nossos alunos
neste formato de avaliação. Contamos com sua colaboração apoiando e confiando em nossa proposta.
CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO
Solicitamos sua atenção à alteração do calendário avaliativo para o 1º Bimestre.
➢ 07 a 11 e 18/04- Avaliação Bimestral
➢ 19 e 20/04- Segunda chamada
➢ 26 a 29/04- Recuperação Bimestral
AVALIAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA
Informamos que as avaliações de segunda chamada serão realizadas somente com atestado médico,
alistamento militar ou luto. Para os demais casos de perda de avaliação sem uma das justificativas
apresentadas, informamos que a segunda chamada acontecerá mediante ao pagamento de R$ 50,00 por
prova perdida. A solicitação deverá ser feita diretamente com o SOE e o pagamento no caixa do Colégio.
ENTREGA DE TRABALHOS AVALIATIVOS
Os trabalhos avaliativos terão a nota considerada da seguinte forma:
➢ Trabalhos entregues na data solicitada pelo professor: nota completa (100%).
➢ Trabalhos em atraso: será ofertada uma nova data informada pelo professor da disciplina e valerá
70% da nota.
Obs.: Caso o aluno não consiga realizar a entrega na data por motivos médicos, deverá ser entregue ao
SOE o atestado no prazo de 48h e o trabalho será avaliado com a nota completa.

SEMANA SANTA
Nos dias 12 a 14/04 realizaremos uma programação especial da Semana Santa para os alunos da Ed.
Infantil ao EM.
USO DO CELULAR EM SALA DE AULA
De acordo com o código de ética assinado no ato da matrícula, é vetado ao aluno o uso de equipamentos
eletrônicos em sala de aula. Visando maior aproveitamento dos nossos alunos durante as aulas,
informamos que, em caso de reincidência, o celular será recolhido e entregue ao responsável no final da
aula.
SIMULADO / CONSELHO DE CLASSE
No dia 23/03 (quarta-feira) realizaremos o 1º Conselho de Classe Participativo para os pais dos alunos
da Ed. Infantil ao 3º Ano EM. Neste dia, não haverá aulas presenciais, pois os professores estarão em
atendimento aos pais. As atividades escolares serão propostas da seguinte forma:
➢ 6º Ano EFI ao 8º Ano EFII - Os alunos realizarão o Simulado postado na plataforma E-Class.
Este Simulado valerá até 1,0 ponto de bonificação pelo percentual de acertos em todas as
disciplinas envolvidas.
Nesta semana os orientadores enviarão, pelo aluno convocado, a carta com as informações do Conselho.
Nos colocamos à disposição para maiores informações.
Atenciosamente,

Direção Acadêmica

Direção Escolar

