COMUNICADO – 6º ao 9º ANO

Camaragibe, 03 de agosto de 2018.
Srs. Pais e/ou Responsáveis pelos alunos do 6º ao 9º ano,
Sejam bem-vindos de volta ao convívio escolar!
Estamos iniciando o segundo semestre, dando continuidade à SEGUNDA UNIDADE LETIVA.
Trazemos, então, alguns informes para reorientá-los e esclarecer alguma dúvida que por ventura ainda
exista.
O mês de agosto encerra a segunda unidade. Teremos, ao final do mês, as Avaliações
Trimestrais (ATs), cujo calendário seguirá em breve. Após as ATs, teremos as avaliações de segunda
chamada para os alunos que perderam as avaliações Parciais e/ou Trimestrais da unidade. É
necessário que o responsável compareça à secretaria da EIA Unidade II para preencher o
requerimento de segunda chamada e anexar a documentação que justifique a ausência do(a) aluno(a)
na data da avaliação.
Após esse período avaliativo, realizaremos as ATIVIDADES RECUPERATIVAS que não são
necessariamente avaliações formais. Podem ser trabalhos ou atividades diversas utilizadas para o fim
de recuperação. Os professores marcam essas atividades diretamente com os(as) alunos(as) e as
anotações deverão constar no Blog e na agenda dos estudantes.
Uso da agenda escolar:
Todos os estudantes estão obrigados a copiar a agenda do dia. O fato de termos um blog
online, não desobriga a anotação feita pelos(as) alunos(as). Na agenda, além da informação pontual
acerca das tarefas, muitas vezes consta a descrição do que é pedido. Os meninos e as meninas devem
se habituar a usar a agenda como instrumento de orientação da rotina escolar. É importante também
que os comunicados e solicitações das famílias sejam registrados nesse instrumento.
Classroom:
O Classroom é um ambiente virtual de aprendizagem que ajuda professores a se organizarem
para melhorar a qualidade das aulas dadas a seus alunos.
Criando e recebendo tarefas, organizando e criando pastas no Google Drive para cada uma das
tarefas, e conversando em tempo real com seus estudantes – seja dentro ou fora da sala de aula, esse
ambiente é um facilitador de aprendizagens. Não tem como objetivo funcionar como agenda escolar,
pois nem todas as atividades solicitadas estarão no Classroom.
Blog:
O Blog é uma agenda que funciona dentro do site da EIA, que tem por objetivo orientar os pais
com relação à rotina de tarefas escolares. Não deve substituir, de forma alguma, a agenda do(a)
aluno(a), pois é dele(a) o processo de aprendizagem, e ser responsável e atento aos compromissos
escolares é fundamental para seu bom rendimento.
Frequência:
Observem a frequência de seu(sua) filho(a), principalmente no período do integral curricular,
pois algumas disciplinas são ministradas somente no horário da tarde. As faltas frequentes
comprometem a interação com os conceitos e conteúdos trabalhados. Além disso, o MEC exige uma
frequência mínima à escola e seu descumprimento pode acarretar, inclusive, a reprovação do(a)
aluno(a).
Esperamos ter esclarecido alguns pontos importantes para o bom andamento escolar e nos
colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Desejamos um excelente semestre a todos!
Atenciosamente,
Direção e Coordenação Pedagógica

