INFORMATIVO – ATIVIDADES 2ªETAPA 2021
“Fiquemos, pois, com tudo que acalma o coração.”
Madre Agathe Verhelle

Estimada Família,

Estamos iniciando as atividades relacionadas à 2ª etapa de estudos unidos pela dedicação, determinação e
colaboração de todos que fazem parte da Comunidade Educativa do Colégio Santa Cecília.
Para uma melhor organização, pedimos a sua atenção às informações a seguir:

DATAS IMPORTANTES (Sujeitas a alterações.)
 Início da 2ª etapa de estudos: 03/05/2021;
 Término da 2ª etapa de estudos: 03/09/2021;
 Feriado de Corpus Christi: 03/06/2021 (quinta-feira);
 Simulado Extra Bernoulli do 1º e 2º ano do Ensino Médio: 22 e 29/05/2021
 Avaliação Contínua do 1º e 2º ano do Ensino Médio: 19 e 25/06/2021;
 Último dia letivo do 1º semestre do Ensino Médio: 25/06/2021 (sexta-feira);
 Período de férias escolares: 1º a 31/07/2021;
 Início das aulas do 2º semestre: 02/08/2021 (segunda-feira);
 Feriado pelo Dia do Estudante: 11/08/2021 (quarta-feira);
 Avaliação Global do 1º e 2º ano do Ensino Médio: 28/08 a 03/09/2021;
 Recesso: 06, 08, 09 e 10/09/2021 (referente ao período de Carnaval 2021);
 Feriado da Independência do Brasil: 07 de setembro (terça-feira);
 2ª chamada do Ensino Médio: de 18 a 24/09/2021;
 Entrega de Boletins da 2ª etapa de estudos: 22/09/2021 (quarta-feira).
Atenção: Para favorecer uma melhor organização das famílias nas férias de julho e final de ano,
informamos que as nossas atividades letivas se encerram:


1º semestre: 25/06/2021 (sexta-feira);



2º semestre: 19/11/2021 (aprovados por média) e 20/12/2021 (após recuperação).

COMPOSIÇÃO DA MÉDIA ANUAL E DA ETAPA
1) O nosso calendário escolar está estruturado em 3 etapas letivas;
2) Para a composição da Média da 2ª Etapa (ME), iremos considerar a fórmula:
Média da etapa do EM: (ACx2 + AGx3) + AQ;
5
3) Para cálculo da Média anual é importante saber:

MÉDIA ANUAL = Média aritmética das 3 etapas*
*Soma das médias das 3 etapas dividida por 3.
CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO:
 Será considerado(a) aprovado(a), ao final do ano letivo, o(a) aluno(a) que obtiver, em cada Componente
Curricular: Média Anual (MA) maior ou igual a 7,0 (sete).
Observação: Em síntese, o aluno deverá atingir 21,0 pontos, em cada Componente Curricular, ao final das 3
etapas, para obter a aprovação por média.
 Ao final das 3 etapas, o(a) aluno(a) que não alcançar Média Anual (MA) suficiente será submetido(a) à
Recuperação, através de aulas de reposição dos objetivos de aprendizagens e uma avaliação na qual também
deverá obter nota mínima 7,0 (sete) para aprovação.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

