
 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO  

CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ 

 

 

Sorriso/MT, 30 de junho de 2020. 

Prezadas Famílias, 

 

O Centro de Educação Básica São José comunica que a finalização das notas referentes 

ao 1º bimestre das turmas do 2
 os 

anos A e B, 3
 os 

anos A B e C, 4
 os 

anos A B e C
 
e 5

 os 

anos A e B, das disciplinas de Português, Matemática, História/ Geografia e Ciências, 

acontecerão em forma de Trabalhos Bimestrais Avaliativos e não em forma de Provas 

Bimestrais. 

 A equipe pedagógica do ensino fundamental I entende que, neste momento, é 

importante que a nota se dê através da verificação da aprendizagem, fazendo um resgate 

dos conteúdos estudados ao longo do 1º bimestre. Este resgate será realizado em forma 

de trabalho bimestral avaliativo, em que os alunos farão em casa, valendo 8,0 pontos. 

Neste sentido, os trabalhos foram elaborados de forma que o (a) aluno (a) possa 

desenvolver o que foi aprendido. 

Para isso, pedimos às famílias dos 2
 os 

e 3
 os 

anos que auxiliem os (as) filhos (as) nos 

trabalhos, apenas fazendo a leitura dos mesmos e deixem que os (as) alunos (as) 

registrem o que aprenderam. 

Já para os alunos de 4
 os 

e 5
 os 

anos, a leitura e a interpretação dos trabalhos dar-se-ão, 

apenas com o (a) aluno (a), não ocorrendo interferência do adulto. 

Os trabalhos bimestrais avaliativos deverão ser retirados na escola, pelo portão do 

Ginásio de Esportes, juntamente com a retirada dos demais materiais que estão na 

escola e que serão utilizados nas aulas remotas. O responsável deverá assinar o 

protocolo tanto na retirada, quanto na entrega, conforme datas abaixo: 

Data de retirada do envelope: 30/06 (das 14h às 18h) e 01/07/2020 (das 7h às 12h e das 

13h às 18h) 

Data de entrega do envelope: 13/07 e 14/07/2020 (Não receberemos o envelope em 

outra data). 

Atenciosamente,  

                                                                                                            Equipe Pedagógica 


