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                          Teresina (PI), 10 de novembro de 2020. 

 Aos Pais ou Responsáveis, 

       Alunos do 1º ao 5º Ano – Ensino Fundamental – Anos Iniciais.    

 

         Estamos nos aproximando do final do ano letivo. Foi uma jornada diferente, inovadora e de muitos desafios. 

Com força de vontade, determinação e muito comprometimento, às nossas famílias foram determinantes no cumprimento 

dessa jornada. Por outro lado, não podemos deixar de agradecer e parabenizar à nossa equipe pedagógica, que se doou para 

cumprir todas as etapas dos projetos voltados para os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

          Para que possamos encerrar o ano letivo com segurança, tranquilidade e a qualidade que primamos em nossa 

prestação de serviços, solicitamos ao nosso público que façam uma leitura criteriosa das datas e ações que encerrarão o ano 

letivo de 2020. 

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO 
 

DATAS AÇÃO DESENVOLVIDA 

   De 11 a 13 .Novembro. 2020 

 Entrega do Boletim do 3º Bimestre com os trabalhos avaliativos; 

 Horário: Das 8h às 17h na Unidade Pires de Castro. 

16 a 20. Novembro.2020 

 Aplicação da 2ª Provinha SAS apenas para  os alunos do 5º ano; 

  Na prova estará disponibilizada na Plataforma SAS; 

03 a 27.Novembro. 2020  Período de aulas gravadas e aulas ao vivo referentes ao 4º Bimestre; 

 
23. Novembro.2020 

 Postagem dos roteiros dos trabalhos avaliativos do 4º Bimestre para alunos 

do 1º ao 3º ano; 

 Roteiros de avaliações para alunos do 4º e 5º ano no aplicativo da Escola. 

23 a 27.Novembro.2020 

 Entrega dos trabalhos avaliativos do 1º ao 3º ano referente ao 4º Bimestre 

aos Pais; 

 Horário: Das 8h às 17h na Unidade Pires de Castro. 

 

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 
 

 

DATAS AÇÃO DESENVOLVIDA 

30. Novembro  a 04. 

Dezembro.2020 

 Semana de aulas de REVISÃO para os trabalhos avaliativos/provas; 

NOTA: Essas aulas servirão de apoio para Recuperação; 

 Período de resolução dos Trabalhos Avaliativos para os alunos do 1º ao 3º Ano; 

 Aplicação de Provas para os alunos do 4º e 5º Ano no aplicativo CPI. 

07.Dezembro. 2020 

 Devolução dos trabalhos avaliativos do 1º ao 3º ano referente ao 4º Bimestre a 

Coordenação; 

 Horário: Das 8h às 17h na Unidade Pires de Castro. 

  Entrega do Boletim referente  ao 4º bimestre; 
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14.Dezembro.2020  Entrega dos trabalhos avaliativos para os alunos que ficaram em  recuperação 

semestral.  

OBS. Sobre a prova de Recuperação, recai uma taxa por disciplina.  

17.Dezembro.2020 

 Devolução dos trabalhos avaliativos de RECUPERAÇÃO SEMESTRAL a 

Coordenação. 

22.Dezembro.2020  Resultado e entrega dos boletins após recuperação aos Pais. 

 

SOBRE O PROCESSO DE MATRÍCULAS 2021 – ALUNOS NOVATOS  
 

1. Aos alunos novatos, as matrículas estarão abertas a partir do dia 09 de Novembro de 2020; 

2. Para efetuar a matrícula, o responsável deverá ligar para (086) 3215 – 0300 e fazer o agendamento do TESTE 

DIAGNÓSTICO com a criança e a ENTREVISTA COM OS PAIS. 

 

SOBRE O PROCESSO DE  RENOVAÇÃO MATRÍCULAS 2021  
 

1. Alunos aprovado e/ou retidos direto – De 14 a 18 de Dezembro de 2020; 

2. Alunos aprovados e/ou retidos após a recuperação – De 22 a 30 de Dezembro de 2020. 

  

 
Atenciosamente,  

 
 
 
 

A Direção. 
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