
 
Circular nº 08/2020                                                                                  Goiás, 19 de junho de 2020. 

  

Senhores Pais, 

Esperamos que todos estejam bem! 

Estamos concluindo mais uma etapa de nosso ano letivo e, confessemos, não foi fácil para 

ninguém chegar até aqui. As tão merecidas férias estão chegando e, por isso, precisamos fazer 

alguns comunicados: 

 Os alunos do 6º, 7º e 8º anos que entregaram todas as atividades das agendas semanais e 

que realizarem todas as provas deste bimestre, que estão acontecendo neste período de 15 

a 19/06, já estarão livres para curtir as férias a partir do dia 19/06. 

 Na semana de 22 a 26/06 acontecerá o Simulado online SFB – ENEM para o 9º ano e o 

Ensino Médio. Aqueles alunos que estão em dia com as atividades da agenda semanal e 

que fizerem todas as provas, ao concluírem o Simulado já estarão de férias. 

 Nesta semana, 22 a 26/06, os professores estarão corrigindo provas, fechando notas e 

concluindo atividades com alunos que, por alguma circunstância, não tiverem conseguido 

realizar suas tarefas na data prevista.  

 Teremos Conselho de Classe e fechamento de notas no dia 26/06. 

 No dia 29/06 a Secretaria estará organizando os Boletins Escolares individuais. 

 Dia 30/06 será feita, pela Secretaria, a postagem do Boletim Escolar de cada aluno na 

área privada do site. 

 Teremos férias no mês de julho. 

 Retornaremos às atividades letivas no dia 03 de agosto de 2020. 

Gostaríamos de compartilhar com os senhores que está tudo muito incerto ainda em 

relação a como se dará esse retorno: permanecem as aulas não presenciais? Voltaremos já com 

aulas presenciais, de forma escalonada? Embora ainda não saibamos, estamos nos preparando para 

o que vier. 

Assim sendo, informamos que, caso no retorno continuem as aulas não presenciais, a 

escola mudará sua metodologia de trabalho a partir de 03 de agosto (3º bimestre): todos os dias 

haverá cinco aulas no período matutino através de videoconferência do professor da 

disciplina com cada uma de suas turmas. As aulas terão início às 7h30 e terminarão por volta 

das 12h diariamente. Para contemplar toda a carga-horária, algumas videoconferências ou 

plantões de dúvidas serão realizados à tarde. 

Caso seja liberado o retorno de aulas presenciais, ainda que de forma escalonada, a 

escola comunicará com antecedência, dando os detalhes necessários. 

Mais informações serão repassadas futuramente. 

Desejamos a todos muita saúde e paz. E pedimos que, se puderem, fiquem em casa. Se 

não puderem, tomem todos os cuidados ao sair de casa e ao retornar. Cuidemos da vida! 

À disposição 

Direção e Coordenação. 

 


