
 
“A participação ativa dos sujeitos na aprendizagem e no próprio amadurecimento,  

com oportunidade de protagonismo, é um fator indispensável a esse tipo de educação,  
concebido como processo pessoal, contínuo e dinâmico.”  

Nosso Modo Próprio de Educar - 112 
Comunicado 21/2020 
 
Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2020. 
 
Prezados pais e/ou responsáveis, 

Estamos concluindo o ano letivo de 2020, podemos afirmar que foi um ano de muitas adversidades,                
incertezas e adaptações, mas também de descobertas e avanços pedagógicos. Todos nós tivemos que nos               
reinventar, reestruturar e ressignificar muitos aspectos de nossas vidas. 

Reiteramos aqui o compromisso da Escola em atender os nossos alunos e seus familiares dentro das suas                 
expectativas, sempre disponibilizando um serviço de qualidade e que venha a contribuir com a formação do nosso                 
alunado. Com todas as limitações e restrições impostas pela crise sanitária mundial, cumprimos com o calendário                
estabelecido.  

Queremos agradecer a confiança depositada em nossos  professores e equipe pedagógica. 
Seguem algumas orientações que os auxiliarão no acompanhamento do processo de recuperação final e              

fechamento do ano letivo de  2020. 
- Para os alunos aprovados sem a Recuperação Final, as aulas serão encerradas no dia 15/12/2020. 
- O Resultado final estará disponível a partir do dia 15/12/2020 através do site da Escola ou aplicativo - Rede                   

Filhas de Jesus. 
- Com o objetivo de corrigir falhas apresentadas durante as atividades e resgatar conteúdos que são               

considerados fundamentais para a continuidade do processo educativo, assim como nos trimestres            
anteriores, devido a suspensão das aulas, a oportunidade de recuperação será oferecida em todas as               
disciplinas, em que o resultado ficou abaixo de 60% 

- O conteúdo de cada avaliação será referente aos 3 trimestres. 
- Valor das avaliações: 100 pontos. 
- Segue o cronograma com as datas das avaliações  

Desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano-Novo repleto de saúde, paz e realizações.   
           Colocamo-nos  à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 
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Data Área de conhecimento Disciplinas 

16/12/2020 Ciências Humanas Geografia/ História 

17/12/2020 Ciências da Natureza/Matemática  Ciências/Matemática 

18/12/2020 Linguagens Língua Portuguesa/Inglês/Espanhol/Artes/ 
Educação Física 
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