
 
COMUNICADO 040/2020  –  05/10/2020 

De: Equipe Diretiva e Pedagógica 

Para: Pai, Mãe e/ou Responsável por Aluno(a) do CAOP 

Assunto: Calendário 2020/Boletim de Resultados/Reunião on-line 

 

Prezado(a) Senhor(a), cordiais saudações! 

 Assessoria da Inspeção Escolar da Secretaria de Estado de Educação elaborou a 
ORIENTAÇÃO ASIE Nº 02/2020, para escolas da rede pública municipal de ensino (sem sistema 
próprio) e escolas privadas, com o objetivo de estabelecer diretrizes operacionais a serem 
desenvolvidas pelas instituições de ensino para a reorganização das atividades pedagógicas não 
presenciais, nos termos da Resolução CEE nº 474 de 08 de maio de 2020. 
 

Visando à organização do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, ao bom aproveitamento das 

aulas pelo(a) aluno(a), consequentemente, a um bom rendimento escolar, bem como orientações 

aos familiares dos(as) Discentes matriculados nesta Instituição, seguem informações:  

1. O Calendário Escolar do ano de 2020 (em anexo) foi reorganizado, devido à situação 

atípica vivenciada por todos(as). As etapas letivas foram redefinidas, mas os recessos e 

feriados foram mantidos. 

2. Boletim de rendimento escolar 

Há, aproximadamente, seis meses as escolas brasileiras estão fechadas para as atividades 

presenciais. Diante dessa impossibilidade, o esforço e a criatividade dos(as) professores(as) do 

CAOP têm sido a tônica recorrente para manter o fundamental vínculo dos estudantes com o 

ambiente escolar ainda que a distância.  

Apesar da condição inusitada, estabelecida força da pandemia (Covid-19), a AVALIAÇÃO, 

neste momento, é de extrema importância, pois, esta será parâmetro para futuras intervenções.  

Conforme artigo 15, da Resolução CEE nº 474/2020, de 8 de maio de 2020, as instituições de 

ensino devem instituir critérios e mecanismos de avaliação, ao longo do Ano Letivo de 2020, 

considerando demonstrar, ao final, que os objetivos de aprendizagem foram, efetivamente, 

cumpridos, de modo a promover a aprovação do aluno. 

- Reunião on-line com Mães, Pais, Responsáveis e Professores 

Com o intuito de melhor estabelecer orientações pedagógicas e orientar aos alunos(as) e 

familiares quanto à organização da Rotina Escolar, a seguir, estão datas e horários específicos, 

para a realização da Reunião on-line com Mães, Pais, Responsáveis e Professores.  

Para esse momento, orienta-se que as dúvidas deverão ser encaminhadas via chat ou por e-mail. 

Caso necessite conversar sobre o rendimento escolar do seu(sua) filho(a), deverá ser agendado 

uma reunião, para que, de forma on-line individual, o(a) Senhor(a) possa ser atendido(a). 

 Ressalta-se que o objetivo da Live será para orientações gerais, pertinentes a todos(as) os(as) 

pertencentes à turma ou segmento. 



 

Dia, horários e links: 

07/10/2020  

17:30 às 18:20 – Educação Infantil e 1.º Ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

LINK da Reunião: https://youtu.be/ZFgFmYWMZx4 

18:30 às 19:20 – 2º e 3.º Anos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

LINK da Reunião: https://youtu.be/obIQ-zRCRZw 

19:30 às 20:20 – 4.º e 5.º Anos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

LINK da Reunião: https://youtu.be/2jUnlL85ll8  

 

 

Mãe, Pai e (ou) responsável, a sua participação na vida escolar de seu(sua) filho(a) é 

imprescindível, para que ele(a) tenha sucesso, sinta-se  amado e feliz.  

  “Todas as vossas coisas sejam feitas com amor””  (Co 1, 16.14)  

 

Equipe Diretiva e Pedagógica do CAOP 
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