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                                         Teresina (PI), 31 de agosto de 2020. 

    AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, 

        ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 

  Concluímos as etapas de avaliações referentes ao 1º e 2º Bimestres (fechando assim o 1º Semestre letivo de 2020) 

junto às crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental anos iniciais. Agora chegou o momento de entendermos nosso 

sistema de notas e avaliarmos as reais necessidades de ajuda pedagógica que serão propostas para as crianças que não 

atingiram as médias satisfatórias. 

                Neste sentido, convidamos a família para comparecer a Escola e receber o resultado do 1º Semestre, nas datas e 

horário abaixo indicada: 

 DATA: 03 e 04 de Setembro DE 2020  

 HORÁRIO: Das 8h às 17h 

 LOCAL: Pátio da Unidade Pires de Castro 

 Para melhor acompanhamento, pedimos atenção às informações abaixo: 

1. O aluno deverá ter no 1º Semestre o total de 21 pontos em cada área do conhecimento. Essa pontuação é obtida com 

7,0 pontos do 1º bimestre e 7,0 pontos do 2º bimestre, lembrando que o 2º bimestre tem peso 2; 

2. O aluno que alcançou 21 pontos é considerado aprovado no Semestre. O aluno com pontuação abaixo de 21 pontos, 

aconselhamos que faça a recuperação semestral; 

3. A Recuperação Semestral não é obrigatória e não tem custos financeiros a família; 

4. Será entregue impresso um trabalho avaliativo para as crianças do 1º ao 3º ano com a média abaixo de 21 pontos 

na(s) referida(s) disciplina(s). Para o aluno do 4º e 5º ano, serão disponibilizados no aplicativo da escola os trabalhos 

para serem respondidos; 

5. O período de resolução ou período destinado a essa recuperação semestral é a semana de 07 a 11 de 

Setembro de 2020.  

6. Para as crianças que não ficaram de recuperação, na semana de 07 a 11 de Setembro de 2020, as videoaulas 

disponíveis seão de revisões dos capítulos 10 e 11, ministrados nas semanas anteriores. 

7. O período de devolução dos trabalhos avaliativos de recuperação para os alunos da 1º ao 5º ano será de 14 a 16 de 

Setembro  de 2020 na Coordenação da Unidade Pires de Castro das 8h às 17h. 

8. Cada trabalho avaliativo vale de 0 a 10 pontos. Essa nota substituirá a média mais baixa do aluno, podendo ser a do 1º 

bimestre ou a do 2º bimestre e novamente o sistema recalcula a média do aluno, a fim de verificar a melhoria da média. 

    Na certeza de que juntos, família e Escola possamos ter êxito ao final do ano letivo, antecipamos nossos 

agradecimentos pela parceria, ao tempo em que nos colocamos a disposição da família para eventuais dúvidas ao longo do 

processo. 

 

 

                                                              Atenciosamente, 

 

   

A Direção. 

http://www.colegiocpi.com.br/

