
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020.
Circular nº 46/2020

Ref. Visualização do boletim no ambiente online – 1º ao 3º ano EM

Caros alunos e responsáveis,

Com muita alegria comunicamos que, finalmente, a ficha descritiva e o boletim estão disponíveis em
nosso site através da secretaria online.

O passo a passo para acessar a secretaria online é o mesmo realizado para impressão de boletos,
conforme orientações  enviadas  por whatsapp e email  em 03 de abril.  A  única diferença é que para a
visualização da ficha descritiva e boletim, a opção escolhida deverá ser “Documentos”.

Para realizar as conferências de acordo com a ficha descritiva, encaminhamos abaixo um quadro
explicativo.

Disciplinas N1 – 10 pontos N2 – 10 pontos SIM – 10 pontos PB – 10 pontos

L. Portuguesa
Matemática I
Matemática II
História
Geografia
Química
Física
Biologia

1º e 2º anos - pH
online - 1 ao 7

3º ano – pH
online 1 ao 10

Percentual dos
acertos das atividades
realizadas no Maestro
no período de 13 de
abril a 29 de maio.

Valor obtido a partir
da frequência no

período de fevereiro
a 29 de maio.

Percentual
(revertido em nota)
obtido na atividade

PB – 1º BIM
disponibilizada no

Maestro.

Redação
1º e 2º anos - pH

online 5
3º ano – pH

online 9

Hist. da Arte
Ed. Física
Inglês
Espanhol

Repetição da
nota da PB

Filosofia
Sociologia

Trabalhos
apresentados nos

Encontros
Síncronos

A nota bônus de participação no Simulado, conforme circular nº28/2020, ainda NÃO foram computadas. O
prazo para inserção é até o dia 20 de julho.

O pedido de revisão  de notas  poderá ser  solicitado no  período  de 15 de julho a  23 de julho,
seguindo as orientações abaixo:

1- O pedido de revisão das notas no boletim deverá ser solicitado no email contato@esa.net.br.

2- O campo  ASSUNTO  deverá ser  preenchido com as seguintes informações e nesta ordem

SÉRIE – NOME E SOBRENOME DO ALUNO. 

3- No corpo do email deverá conter o seu pedido de revisão, indicando as disciplinas, as colunas

que precisam ser revisadas e os valores.

4- A justificativa informando se o pedido foi deferido ou indeferido seguirá em resposta ao e-

mail enviado até o dia 27 de julho.

Continuamos  à  disposição  para  informações  adicionais  ou  esclarecimentos  eventualmente

necessários.

Atenciosamente,

Equipe ESA.

mailto:contato@esa.net.br

