
 

 

Orientações sobre final/ início de semestre e recuperação semestral  

CJN  julho/ agosto 2020 

 

Caros alunos, alunas e prezadas famílias, 

Finalizaremos o primeiro semestre no dia 06 de julho. Teremos um período de             
merecido descanso para alunos e professores. Neste dia também publicaremos o           
boletim com os resultados do segundo bimestre. 

Não foi fácil pra ninguém, mas posso afirmar que todas as dificuldades que             
enfrentamos juntos, certamente nos fortaleceram: professores se reinventaram, a         
tecnologia foi uma excelente e indispensável aliada, e vocês, alunos e alunas foram             
guerreiros (as) que aprenderam muito sobre autonomia e sobre lidar com situações            
difíceis. Procurem manter a saúde física e mental na crença de que em breve tudo               
isso vai passar, e estaremos reunidos fisicamente de novo. 

Quanto às famílias, agradecemos pela confiança e parceria de sempre! Vocês           
foram determinantes para que encerrássemos esse semestre com saldo positivo, pois           
os alunos seguem aprendendo! Apoiaram a escola, os filhos/filhas, e criaram           
condições em casa para que o ensino não presencial acontecesse adequadamente,           
enfrentando todas as dificuldades advindas desse cenário ímpar. 

Como será o mês de  julho 

Através do boletim bimestral, alunos e famílias poderão verificar sobre          
necessidade de recuperação semestral ou não. 

Os professores postarão até o dia 06/7, nas plataformas digitais, planos de           
estudo contendo atividades sobre os conteúdos mais relevantes do semestre e que            
precisarão ser revistos. Postarão também orientações e datas de entrega desses           
planos  que, muito provavelmente, acontecerá na primeira semana de agosto. 

Os alunos que farão recuperação terão plantões de dúvidas de todas as            
disciplinas. Poderão tirar dúvidas sobre os planos de estudo e também se prepararem             
para novas atividades avaliativas/provas que serão realizadas em agosto, em          
cronograma que será definido e divulgado posteriormente, por cada professor. 

O retorno às aulas não presenciais acontecerá para TODOS os alunos do EM             
no dia 27 de julho, e já começaremos com conteúdos do 3° bimestre. Seguiremos o               
mesmo cronograma de aulas online divulgado em maio. Acrescentaremos horários de           
plantão de dúvidas para recuperação. 

A nota obtida nos planos e nas atividades/ provas poderá substituir a média             
mais baixa do primeiro semestre. 
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Estamos também planejando o retorno à escola em setembro, conforme          
diretrizes das autoridades de saúde, e , pensando em estratégias para minimizar os             
impactos que essa pandemia causou para todas as escolas, com especial cuidado            
com as terceiras séries, que enfrentarão em breve as avaliações externas. 

 

 

06/7  : Final do semestre e divulgação do boletim online. 

27/7 : Retorno às aulas regulares remotas para TODOS os alunos. 

 27 a 31/7 : Seguiremos o mesmo cronograma de aulas usado no segundo bimestre 
com algumas alterações. Os horários dessa semana se encontram disponíveis na 
planilha online que os alunos já estão habituados a acessar. O link está também 
disponibilizado logo a seguir. 

Planilha de horários 

(acesse este link sempre logado na conta do aluno(a) de domínio @escolajardim.com.br) 

 

 

Novidades e informações sobre o processo de recuperação  

Realizaremos a recuperação semestral de forma remota da seguinte forma : 

● Divulgação de conteúdos e planos de estudo de recuperação dia 06/7           
pelo Google classroom. Lá vocês encontrarão atividades a serem feitas,          
conteúdos a serem estudados para recuperação e também os prazos          
para entrega dos planos; 

● Na semana de 27 a 31/7 realizaremos também plantões de          
recuperação para alunos de todas as séries. O cronograma pode ser           
acessado pela mesma planilha eletrônica usual na aba “27 a 31 de            
julho”.  

Planilha de horários  

(acesse este link sempre logado na conta do aluno(a) de domínio @escolajardim.com.br) 

Trabalharemos também com a “recuperação colaborativa”, ou seja, professores         
vão selecionar alunos e alunas que tiveram maior facilidade no domínio dos conteúdos             
para ajudarem colegas a melhorar na aprendizagem e também no desempenho           
escolar; 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dwRnDU8sasb4IFVP7n1ROJn6Idzk-G0Swvba2dqWIQc/edit#gid=822312221
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dwRnDU8sasb4IFVP7n1ROJn6Idzk-G0Swvba2dqWIQc/edit#gid=1170364997


 

 

Composição da nota de recuperação semestral 

A nota final do processo de recuperação  poderá substituir a média mais baixa 
do semestre e será constituída por : 

 

● realização das atividades 
postadas no Googleclassroom 
em 06/7  

 5,0 
pontos  

 

●  participação nos plantões de 
dúvida de recuperação  

 1,0 
ponto 

 

● prova ou atividade a ser 
combinada com os professores 
em agosto 

4,0 
pontos  

 

 Este ano não teremos recuperação voluntária para alunos que desejam          
melhorar suas médias. Atenderemos apenas aqueles alunos que apresentaram         
dificuldades para atingir os objetivos de aprendizagem no primeiro semestre. 

Que esse período de férias seja reparador para todos e possamos renovar a             
esperança em tempos melhores. 

 

 

Grande e saudoso abraço 

Adriana e Marco Antônio – 06/7/2020 
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