
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2020.
Circular nº 58/2020

Ref. Boletim de 2º Bimestre – 1 ao 5º anos

Caros alunos e responsáveis,

No dia 11 de agosto encerramos o período de aplicação das atividades avaliativas e iniciamos as correções e
conferências de relatórios para começarmos a produzir os boletins bimestrais.

Informamos que no sábado, dia 15 de agosto, às 14h, todos os lançamentos foram realizados e qualquer
divergência poderá ser encaminhada como pedido de revisão.

O  pedido  de  revisão  poderá  ser  solicitado  no  período  de  17  de  agosto  a  21  de  agosto,  seguindo  as
orientações abaixo:

1- O  pedido  de  revisão  das  atividades  avaliativas  nomeadas  como  “PB  –  2º  BIM”  e  lançamentos

referentes a pHs online, frequência, atividades realizadas e, para algumas turmas, Jovens Gênios 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 a questão e o motivo. Em alguns

casos, o envio de imagem pode vir a ser solicitado.

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

enviado no prazo de, até, 3 dias úteis.

- Recuperação Semestral

Lembramos que as aulas e provas de Recuperação acontecerão no período de 19 a 25 de agosto , conforme

informado na Circular n.54/2020, de 07 de agosto.

Os alunos que obtiverem média abaixo de 6 (seis) pontos, independente do bimestre, deverão participar

das Aulas de Recuperação que acontecerão no período de 19 a 25 de agosto.

O aluno que não estiver em Recuperação estará liberado das aulas a partir do dia 11 de agosto e retornará

em 26 de agosto.

As Aulas  de  Recuperação  Semestral acontecerão  em  ambiente  online,  no período  da  tarde, conforme

cronograma que será enviado oportunamente.

As Provas  de  Recuperação  Semestral acontecerão  conforme  calendário  que  será  encaminhado  junto  ao

cronograma de aulas.

Os planejamentos de estudo para as provas de recuperação do 1º semestre são os mesmos disponibilizados

nos 1º e 2º bimestres.

Atenciosamente,
Equipe ESA.

mailto:contato@esa.net.br

