
 

São Paulo, 25 de novembro de 2021. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE RECUPERAÇÃO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

Circular GD 048/2021 

Prezadas famílias, srs. Pais e/ou responsáveis  

 

Confiantes de que a situação pandêmica não se repetirá mais em nossa cidade, reforçamos a orientação para 

que os seus filhos completem o ciclo vacinal contra a COVID-19. Dessa forma, retomaremos com segurança, 

em 2022, o trabalho acadêmico presencial desde o início. 

Pensando em iniciar um trabalho de reforço escolar para minimizar os impactos deste ciclo acadêmico 

pandêmico, informamos que a Semana de Recuperação, de 02/12 a 14/12/2021, tradicionalmente focada para 

os alunos que não alcançaram a média final de aprovação, estará também aberta aos seguintes casos: 

1. Alunos aprovados em 2021, mas convidados pelos professores para participarem das aulas de reforço; 

2. Alunos aprovados em 2021, mas que querem participar das aulas de reforço para repor eventuais 

perdas obtidas ao longo do ano. 

Reforçamos que, em ambos os casos, é necessário que a família informe ao Colégio - via ClassApp da 

coordenadora pedagógica de segmento - a confirmação de presença para esta finalidade. Seremos rigorosos 

quanto à intencionalidade e presença do aluno nestes dias, focando exclusivamente no reforço escolar. 

A seguir, compartilharemos com os senhores e seus filhos algumas datas importantes para este final de ano: 

- Dias 29/11 e 30/11 (segunda e terça-feira): Provas substitutivas da 3ª avaliação; 

- Dia 01/12 (quarta-feira), às 11h: Divulgação dos resultados do 3º trimestre presencial e online; 

compartilhamento do horário de Recuperação Final e/ou Reforço Escolar; 

- Dia 02/12 (quinta-feira): Entrega do Termo de ciência da Recuperação aos pais, via ClassApp; 

- Dias 02/12 a 14/12: Período de Recuperação Final e/ou reforço escolar presencial; 

- Dia 17/12 (sexta-feira), das 8h às 11h: Divulgação dos resultados finais aos alunos do Ensino Fundamental I 

ao Ensino Médio, presencial e online; Início do período de férias escolares. 

Agradecidos pelo dom de vida, a partir da experiência de tantas perdas de parentes e amigos em função da 

pandemia, pedimos à Virgem Maria, sob a designação da Consolata, bênçãos e proteção. Que vivenciemos 

neste Natal o verdadeiro sentido da manjedoura: o anúncio de uma boa notícia de forma simples e humilde.  

Que Deus nos abençoe! 

 

COORDENAÇÃO E DIREÇÃO DO COLÉGIO CONSOLATA 


