
 

 

 

Carta 045/2020                      Salvador, 27 de junho de 2020. 

 

Aos 

     Senhores Pais de Alunos do 6o ano do EF 

do Colégio Anchieta (ANCHIETINHA - Aquarius) 

Nesta. 

 

Ref.: Procedimentos para as aulas remotas após o Recesso Escolar Junino. 

 

Prezados Senhores,  

 

Primeiramente, desejamos que todos estejam bem, com saúde e aproveitando o merecido descanso do 

Recesso Escolar, juntamente com os seus familiares. 

 

Voltamos a nos comunicar com Vossas Senhorias, desta vez, para informar-lhes alguns procedimentos 

referentes à continuidade do trabalho escolar no segundo semestre do corrente ano letivo. 

 

1) Nas duas primeiras semanas após o Recesso Escolar, os alunos do 6o Ano do EF terão aulas de revisão 

do conteúdo desenvolvido no primeiro semestre, em cada Disciplina; 

 

2) após o processo de revisão, acima referido, serão aplicadas atividades de avaliação com pontuação 

para nota da primeira unidade e o registro do rendimento escolar do aluno, no Boletim Escolar; 

3) o Calendário de Avaliações da Primeira Unidade será encaminhado aos Senhores até o dia 03 de julho 

próximo; e, 

 

4) a partir do próximo dia 06 de julho, os alunos do 6o ano do EF participarão das aulas remotas em 

novas turmas com um número reduzido de alunos e receberão as devidas orientações através da sua 

Orientadora Educacional. 

 

Reiteramos, mais uma vez, a importância do acesso e da participação diária e assídua dos seus filhos nas 

aulas remotas, no sentido de assegurar a continuidade educativa e de aprendizagem nesse período atípico.  

Aproveitamos a oportunidade para ratificar o nosso reconhecimento pela parceria dos Senhores, 

demonstrada neste período de pandemia e, enquanto Instituição Escolar, fizemos e continuaremos a fazer o 

melhor para atender a cada um dos nossos alunos com responsabilidade, afeto e acolhimento. 

 

Defendemos o princípio de que a interação humana é imprescindível ao exercício educativo. Logo, criamos 

vínculos e, por isso, o nosso dia a dia na Escola sempre foi permeado de bem-estar, alegrias, perguntas, 

respostas, sorrisos, choros, abraços e amorosidade, sentimentos que denotam o que é de mais humano e, 

nessa roda-viva, aprendizagens significativas vão sendo construídas. 

 

Recebam, por favor, um abraço permeado de afeto da Equipe Pedagógica do Colégio. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Colégio Anchieta (ANCHIETINHA - Aquarius) 

Virgínia Mustafa Navarro Lucas 

Diretora 


