
Comunicado nº 23−5/2021/NAP III
Assunto: Liberação de notas, recuperação trimestral e feedback às famílias.
Público-alvo: Estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais

Taguatinga, 5 de maio de 2021. 

“Deus não olha para a grandeza das obras que fazemos, mas
para o amor com que a fazemos.” (Marcelino Champagnat) 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

Saudações Maristas!

Estamos chegando ao final de mais uma etapa educacional, em que foi concluído o 1º trimestre
letivo. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a parceria e a confiança em nossa Instituição.

Solicitamos atenção para as seguintes informações:

1. Disponibilização de notas  do 1º  trimestre  – a  partir do dia  10/5,  todas  estarão disponíveis  para
visualização no sistema.

2. Recuperação – a recuperação é trimestral e ocorrerá no término dos 1º e 2º trimestres. Ela levará,
em consideração, o rendimento do estudante, ao longo do ano, até o fim da etapa em análise. Estará
para a recuperação o estudante que não alcançar 70% de aproveitamento no trimestre, ou seja, 21
pontos. Nas recuperações trimestrais, a recuperação é apenas da habilidade, não havendo aulas e as
provas serão organizadas da seguinte forma:

 Ocorrerão por componente curricular.

 Cada prova terá 10 questões, sendo 80% discursiva e 20% objetiva, valendo 30 pontos (1º trimestre).

Segue, abaixo, o cronograma da recuperação, conforme Roteiro de Estudos:

 Texto/Gramática, Literatura, Redação e Interioridade – 18/5. 

 Ciências 1 e 2, Geografia e Ensino Religioso – 19/5. 

 História e Arte – 20/5. 

 Matemática 1 e 2, Inglês e Educação Física – 21/5. 



3. Reunião de pais – conforme Comunicado nº 22, enviado no dia 29/4, realizaremos um momento de
feedback às  famílias,  de  forma on-line,  referente  ao  desempenho dos  estudantes,  acerca  do 1º
trimestre  letivo.  Para  realizarmos  este  momento  de  forma  organizada,  liberamos  o  link
https://forms.office.com/r/pdFvMUs8cU,  em  que  os  senhores  deverão  acessá-lo  e  realizar  a
solicitação,  conforme  dia  e  horário  disponibilizados  para  cada  ano,  e  que  melhor  atenda  às
necessidades de cada família. Lembramos que este momento não é obrigatório e, caso não tenham
disponibilidade  para  participar  nos  horários  estabelecidos,  poderão  entrar  em  contato,
posteriormente, com a Orientação Educacional e agendar outra data.

Segue o cronograma de datas: 

EFAF (6º ao 8º ano)

6º ano 10 a 13 de maio (vespertino)

7º ano 17 a 20 de maio (vespertino)

8º ano 17 a 20 de maio (vespertino)

Observação: o formulário ficará aberto para agendamentos até o dia 5/5, às 20h. 

Permanecemos à disposição.  

Fraternamente, 

 

                                                       

Suzana Roque 

Coordenadora Pedagógica (NAP III – 6º ao 8º ano) 

E-mail: srasilva@marista.edu.br 
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