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ENCAMINHAMENTOS DOS TRABALHOS PARA FECHAMENTO DO 1º TRIMESTRE 

 

 Na última semana, fizemos a entrega, aos alunos dos 7º, 8º e 9º anos sem acesso ao 

Classroon, das atividades impressas que ficaram faltando da semana 5 e, também, as avaliações de 

recuperação. Quarta-feira, dia 10/06, os alunos deverão devolver as avaliações, no período 

vespertino, das 13horas e15min às 16horas e 30min. Portanto, é necessário que todos os 

professores, que possuem alunos realizando atividades impressas, estejam no Colégio para receber 

as atividades de seus alunos. Não temos pessoal para receber e separar, como tem ocorrido até 

agora.  

 Lembrando que nos dias 11/06 (quinta-feira) e 12/06 (sexta-feira), temos feriado e recesso, 

respectivamente, portanto a escola estará fechada. Como existe prazo para fechamento do 

1ºtrimestre, a realização do Conselho de Classe do período diurno ocorrerá a partir do dia 22/06 

(segunda-feira), via Google Meet, de acordo com o cronograma que será enviado posteriormente. 

Assim, o pré-conselho de classe deverá ser preenchido até dia 15/06 (segunda-feira).  

 Para os cursos técnicos do período noturno, o Conselho de Classe será no dia 09/06 (terça-

feira) a partir das 18horas e 30min, via Google Meet. O link da reunião será enviado no grupo dos 

professores no WhatsApp. 

 Após concluído esta etapa, daremos início à entrega das atividades do 2º trimestre, que, no 

Classroom, se inicia hoje, 08/06. As próximas entregas acontecerão nos dias: 

- 19/06 – Sexta-feira (período da tarde) 

- 03/07 – Sexta-feira (período da tarde) 

- 24/07 – Sexta-feira (período da tarde) 

 Em todas essas datas os professores que tiverem alunos para pegar atividade deverão estar 

presentes, exceto os que comprovarem ser grupo de risco.  

 No entanto, organizamos outro meio de acesso às atividades das aulas do Classroom para 

aqueles alunos que não conseguiram baixar nenhum dos aplicativos. Foi criado um link no site do 

IEEM (LINKS DE ATIVIDADES POR DISCIPLINA), com todas as atividades do Drive do 1º trimestre. 

Serão inseridas também as do 2º trimestre. Não iremos incluir no link as atividades formuladas pelos 

professores, pois as avaliações e recuperações serão impressas para entrega aos alunos, ficando 

como documento para registro do processo avaliativo. Só receberão as atividades impressas 

(seguindo as datas de entrega colocadas acima) aqueles alunos que não conseguirem, também, 

acessar o site do colégio ou receber e abrir o link no WhatsApp.  

 Para os alunos que estão começando a acessar agora, que não fizeram nenhuma atividade 

do 1º trimestre (nem online e nem impressa) ou que chegaram de transferência sem nota da outra 

escola, irão acessar as atividades através do link disponível no site do colégio.  

 Com relação à postagem no Classroom de atividades avaliativas com prazo para entrega, 

pedimos que deixem disponível para os alunos pelo menos por 12 horas, pois temos alunos que 

estão trabalhando de manhã e a tarde nesse período de pandemia e crise econômica, e, assim, 

acabam perdendo o prazo para realizar a atividade. 

 

OBS.: A secretaria do colégio atende todos os dias das 09horas às 15horas, portanto, o colégio 

estará aberto em todos esses dias. Reforçamos a necessidade e a importância de todos os 

professores buscarem as atividades devolvidas por seus alunos. 

À Direção 

https://docs.google.com/document/d/1ovcUncjoJiKQVHSlnHk9D6D9uC9jS4c__C_Kej2EkJw/edit?usp=sharing

