
 
 

   

 

 

 

Estimada Família,  

Desejamos que cada um de vocês esteja enfrentando este momento tão desafiador com amor, serenidade e 

saúde. 

Estamos atravessando um grande desafio para todos nós, escola e família. Decerto adquirimos experiências 

múltiplas na nossa missão educativa, o que possibilitou o fortalecimento dos laços de aprendizagens e dos vínculos 

afetivos. 

Assim, informamos o calendário de atividades da 3ª etapa. 

 

CALENDÁRIO 2020/2021 

 

Avaliações Contínuas - 3ª etapa: 

 2º e 3º ano 

 26/10/2020 (segunda-feira) - Português – devolutiva em 28/10/2020 (quarta-feira) 

 28/10/2020 (quarta-feira) - Matemática – devolutiva em 30/10/2020 (sexta-feira) 

  30/10/2020 (sexta-feira) - História e Geografia – devolutiva em 3/11/2020 (terça-feira) 

 3/11/2020 (terça-feira) - Ciências – devolutiva em 5/11/2020 (quinta-feira) 

 6/11/2020 (sexta-feira) - Inglês – devolutiva em 09/11/2020 (segunda-feira) 

 4º e 5º ano 

 Semana de 26/10/2020 (segunda-feira) a 30/10 (sexta-feira) - Trabalho de HG  

 Semana de 03/11/2020 (terça-feira) a 6/11 (sexta-feira) - Trabalho de Ciências 

Obs.: Será encaminhado um comunicado posteriormente com orientação e informações sobre cada 

trabalho. 

 6/11 (sexta-feira) - Português – devolutiva em 09/11/2020 (segunda-feira) 

 10/11 (terça-feira) - Matemática – devolutiva em 12/11/2020 (quinta-feira) 

 13/11 (sexta-feira) - Inglês – devolutiva em 16/11/2020 (segunda-feira) 

 

Avaliações Globais - 3ª etapa:  

 1º/12/2020 (terça-feira) - Produção Textual – devolutiva em 04/12/2020 (sexta-feira) 

 04/12/2020 (sexta-feira) - Português – devolutiva em 07/12/2020 (segunda-feira) 

 07/12/2020 (segunda-feira) - Matemática – devolutiva em 09/12/2020 (quarta-feira) 

 09/12/2020 (quarta-feira) - História e Geografia – devolutiva em 11/12/2020 (sexta-feira) 

 11/12/2020 (sexta-feira) - Ciências – devolutiva em 14/12/2020 (segunda-feira) 



 14/12/2020 (segunda-feira) - Inglês – devolutiva em 17/12/2020 (quinta-feira) 

  8/12/2020 (terça-feira) - Feriado de Nossa Senhora da Conceição 

 17/12/2020 - Último dia de aula 

 17/12/2020 a 21/12/2020 - 2ª chamada 

 23/12/2020 - Resultado Final da 3ª etapa: 

 4/1/2021 a 14/1/2021 - Estudos de Recuperação 

 16/1/2021, às 9h - Resultado da Recuperação 

 19/01/2021 - Previsão de Início das Aulas 2021 

 

Salientamos que essas datas estão sujeitas a alterações. 

 

Reconhecemos o apoio da família ao longo desta caminhada e agradecemos a parceria nesta travessia. 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Geral 

 

 


