
            CENTRO POPULAR DE EDUCAÇÃO E  

           ASSISTÊNCIA SOCIAL STELLA MARIS 

 

Rio, 29/10/2020 

Da: Coordenação do Ensino Fundamental I- 2º ao 5º Ano 
Para: Srs. Pais e/ou Responsáveis 

Calendário de Final de Ano Letivo 2020 
 

Conforme comunicado pela Direção, lembramos que vamos concluir o Ano Letivo com            
as atividades remotas. As aulas presenciais serão retomadas apenas para os alunos de 3º ao               
5º ano que ficarem de recuperação, ou seja, que não atingirem a média anual igual ou                
superior a 6,0 (seis). Sendo assim, segue o calendário de final do ano letivo. 

DATAS PARA ALUNOS DO  2º ANO - Ensino Remoto: 

➔ Semana de avaliações no Classroom: 23/11 a 27/11. 
➔ Fechamento de avaliações no Classroom: 27/11. 
➔ Último dia para Postagem de Atividades na Plataforma: 15/12 . 
➔ Dia de Convivência e entrega do Parecer Descritivo: 16/12 e 17/12 ( em breve, enviaremos uma                

circular com as informações detalhadas sobre este dia). 
➔  

DATAS PARA ALUNOS DE 3º ao 5º ANO - Ensino Remoto até ao período de               
recuperação: 

➔ Semana de avaliações no Classroom: 09/11 a 13/11 (sexta-feira). 
➔ Fechamento de avaliações no Classroom: 13/11 - Última data para devolução de trabalhos para              

os professores corrigirem. Após essa data, qualquer trabalho enviado ou postado na            
plataforma não será considerado na nota do trimestre.  

➔ Último dia para Postagem de Atividades na Plataforma: 24/11. 

➔ ATENÇÃO PARA AS DATAS DA LIBERAÇÃO DO RESULTADO FINAL E          
ENTREGA DO BOLETIM NA ESCOLA: 
◆ O boletim só será entregue ao responsável  ou familiar maior de idade. 
◆ Os Boletins estarão disponíveis somente para os alunos aprovados.  
◆ Para os alunos em recuperação, será entregue o horário em que o aluno deverá              

comparecer à escola.  
❏ 5º ano: 25/11 (quarta-feira, 13h30min às 15h30min). 
❏ 4º ano: 26/11 (quinta-feira, 13h30min às 15h30min). 
❏ 3º ano: 27/11 (sexta-feira, 13h30min às 15h30min). 

➔ Recuperação Final presencial: 30/11 a 18/12 - de acordo com o horário estabelecido. 
➔ Prova de Recuperação: 21/12 (seg), 22/12 (ter) e 23/12 (quarta-feira). 
➔ Entrega de Resultado Final para as Famílias: 29/12 (terça-feira). 

Atenciosamente, 
Angela Vaz 

Coordenação do Ensino Fundamental I 

 


