
 

São Paulo, 25 de junho de 2020. 
 

 

 

 

Prezados Responsáveis e Alunos do Ensino Fundamental I. 
 
 
Temos nos esforçado para oferecer um ensino com qualidade, mantendo a aprendizagem dos nossos alunos e 
possibilitando trocas de experiências, com o apoio da tecnologia e a dedicação dos Professores. 
 
De acordo com o pronunciamento feito ontem pelo Governo do Estado de São Paulo, a previsão é de que as 
aulas presenciais voltem, de forma gradual, a partir do dia 8 de setembro. As escolas particulares estão 
pleiteando que esse retorno possa ocorrer antes, se a evolução da pandemia assim o permitir. No cenário atual, 
é possível dizer que a volta às aulas, no dia 28 de julho, se dará de forma remota. Mesmo assim, já estamos nos 
organizando para a reabertura física da escola com o preparo da equipe para a implantação dos devidos 
protocolos sanitários. Antes do reinício das aulas, informaremos as datas das fases que irão compor o retorno 
presencial, assim como os novos procedimentos de rotina, pois todos teremos que nos adaptar à nova 
realidade. 
 
Alguns esclarecimentos se fazem necessários quanto às avaliações bimestrais. 
 
Optamos, nesse semestre, por não aplicar as Provas Marcadas. Relembramos que elas constituem apenas mais 
um dos instrumentos de verificação da aprendizagem. 
Do 1º ao 5º ano, foram abordados os Cadernos 1 e 2 do Anglo, como previsto. Os professores que não 
terminaram o caderno 2 o farão no próximo semestre. 
Do 2º ao 5º ano, a Equipe Pedagógica fará uma Avaliação Diagnóstica que não reverterá em nota para o aluno e, 
sim, identificará os objetivos de aprendizagem não atingidos, que deverão ser retomados. 
Somente após as revisões, através de atividades contínuas diversificadas, da observação das lições solicitadas 
durante o período das aulas remotas e de provas, é que serão atribuídas as notas dos bimestres. 
Todo o possível será feito para que não haja prejuízo ao aluno. 
Os alunos do 1º Ano, que se encontram em processo de Alfabetização, terão toda a assessoria para o reforço 
que se fizer necessário. O conteúdo multidisciplinar é bastante flexível, o que facilitará a retomada e adequação 
das aprendizagens. 
 
No 1º Ano, a volta às aulas presenciais permitirá a avaliação do aluno, uma vez que ela é feita não só através da 
capacidade de assimilação dos conteúdos, como também pela observação da aquisição de hábitos e atitudes e 
do desenvolvimento psicomotor, cognitivo e socioemocional. 
 
Com referência ao Calendário Escolar, houve uma reformulação das atividades pedagógicas e, se necessário, 
poderá ainda haver alterações posteriores, que disponibilizaremos no site. 
 
Ao retomarmos o semestre letivo, informaremos possíveis outras medidas que se façam necessárias para 
superar as dificuldades que surgirem. 
 
Desejamos a todos os alunos boas férias! 
 
Saúde a todos! 
 
Atenciosamente, 

Direção/ Equipe Pedagógica 
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