
Informativo – 25/06 

Segue as orientações para ajudá-los a desenvolver melhor um plano de estudos e manter a 

organização no processo de aprendizagem.  

Segundo o governo do Estado de São Paulo, a retomada das aulas presenciais ocorrerá a partir do dia 

08 de setembro de 2020. O COLÉGIO DOM PEDRO, com as devidas responsabilidades que lhe são 

atribuídas, aguardava definições dos órgãos competentes para divulgação atualizada de importantes 

datas do nosso calendário pedagógico.  

• O 1°Bimestre foi contemplado no período de 27/01/2020 a 13/05/2020, as notas foram compostas 

pelas atividades em sala de aula, lições de casa e os trabalhos bimestrais. Estamos fazendo a 

transição para um novo sistema de gestão escolar que melhor atende as novas demandas, em 

virtude desta mudança as notas serão disponibilizadas a partir da segunda quinzena do mês de 

julho, portanto o aplicativo Sophia Escolar e a Secretaria Online estarão indisponíveis e serão 

substituídos. 

• O 2°Bimestre será de 14/05/2020 a 03/08/2020, estamos disponibilizando as videoaulas 

(Conteúdos e Correções) semanalmente, atividades no fórum, trabalhos na “Aba Documentos” e 

o atendimento através do Chat. 

• Todos os acessos são registrados (nas Videoaulas, Fórum, Chat e Documentos enviados). 

• Os simulados e as avaliações COC serão online, sendo que a participação dos alunos e o 

rendimento entram como bonificação na nota final. (Não causando qualquer prejuízo a nota) 

• No ensino a distância nossas aulas são modulares, seguindo a dinâmica de número de videoaula 

de acordo com o volume de módulos em cada disciplina. 

• Turmas da Educação Infantil – Pré/ Maternal/ Jardim consulte as atividades na “Aba Documentos” 

a partir do dia 30/6. 

 

O que é esperado dos alunos? 

- Todos devem organizar sua rotina diária de estudo. (O estudo diário e contínuo garante melhor 

resultado) 

- Fazer e enviar as atividades, pesquisas e trabalhos solicitados pelos professores, respeitando as datas de 

envio. 

- Participar dos fóruns. 

- Tirar dúvidas no Chat.  

-Realizar as Avaliações e Simulados online conforme calendário. 

Datas importantes: Avaliações (online) 

- Avaliação Nacional COC (simulado) 

    1 de julho - aplicação para Ensino Médio  

    2 de julho - aplicação para Ensino Fundamental 2 

    3 de julho - aplicação para Ensino Fundamental 1 

Nas três ocasiões acima, as provas estarão disponíveis no período entre 09h00 e 17h00. 

- Prova do Livro Paradidático: 17/07 

- Provas do 2°Bimestre:  20/07 – 31/07 


