
“Educação que transforma. Amor que transborda.”

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2021.

Queridas Famílias do Ensino Fundamental I (3º ao 5º ano),

Paz e Bem!

Mais um final de ano letivo se aproxima e com ele, a certeza de que todo o sucesso que tivemos

no desenvolvimento dos nossos estudantes somente foi possível devido às parcerias estabelecidas entre

famílias e Escola. Somos muito gratos pelos vínculos que mantivemos nesse ano cheio de muitos e

inesperados desafios.

Para finalizarmos com êxito nosso ano letivo, seguem informações importantes às famílias, e

responsáveis pelos educandos.

O nosso último dia de aula será em 17 de dezembro de 2021, (sexta-feira).

Os boletins com a média anual dos estudantes aprovados serão enviados ao e-mail do

responsável financeiro no dia 20 de dezembro, a partir das 11h.

O estudante deve obter no mínimo 7,0 (sete) para a promoção sem a realização das

recuperações abaixo descritas.

A Escola informará por e-mail (do estudante e do responsável financeiro) aos estudantes que, por

não atingirem a média anual de 7,0 (sete), necessitarão realizar a AEPL (avaliação entre períodos

letivos).

AVALIAÇÃO ENTRE PERÍODOS LETIVOS (AEPL) e EXAME FINAL (EF)

A AEPL e o Exame Final serão por meio de questionário no Google Forms, disponibilizados nas

salas de aula – ambiente virtual – Google Classroom – de cada professor, nas seguintes datas e horários:

AEPL: do dia 22/12/2021, às 7h30 até o dia 27/12/2021, às 23h59

EXAME FINAL: do dia 28/12/2021, às 14h até dia 29/12/2021, às 23h59

As famílias dos estudantes que ficarem em AEPL e Exame Final e que não acessam a plataforma,

devem procurar o SOE, agendando a realização dessas avaliações na Escola. Dessa forma, pedimos a

gentileza de manterem atualizados junto à Secretaria os telefones e e-mails de contato.

O resultado da AEPL estará sendo enviado para o e-mail do responsável financeiro, dia

28/12/2021 às 11h30, bem como a convocação para os estudantes que necessitarem realizar o Exame



Final.

O resultado do Exame Final estará sendo enviado para o e-mail do responsável financeiro, dia

30/12/2021 às 11h.

A lista de objetos do conhecimento (conteúdos) para AEPL e EF se encontra no final desta carta.

Devido à excepcionalidade do momento, os estudantes que ficarem em Exame Final, poderão

realizar as avaliações em quantos componentes curriculares precisarem..

Desejamos, cheios de esperança, um Natal abençoado e um ano de 2022 repleto de

conquistas. Nosso abraço fraterno

Direção e Equipe Pedagógica

CONTEÚDOS AEPL E EXAME FINAL - 5º ANO

Língua Portuguesa:

● Leitura e interpretação de texto
● As principais classes gramaticais: substantivo, adjetivo, verbo e pronomes.
● Os porquês
● Identificação e classificação da sílaba tônica das palavras.

Matemática:

● Cálculos com as quatro operações
● Identificação e escrita de frações
● Histórias matemáticas
● Cálculos e situações-problema com números decimais e porcentagem.


