
 

SOBRE OS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO CONTÍNUA E PARALELA 

São Paulo, 12 de maio de 2020. 

Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

   Aproveitamos este comunicado sobre os processos de recuperação contínua e paralela para, 

em primeiro lugar, desejar encontrar os senhores e suas famílias bem de saúde e agradecer a 

parceria e a confiança depositada em nosso Colégio. Assim como todos os que se encontram 

com dificuldades para a condução e realização dos seus compromissos neste período de 

quarentena, sentimos que o nosso desafio se tornou suave em função da nossa parceria. 

   Com a finalização da primeira etapa do processo de avaliação deste ano letivo (1º trimestre), 

queremos reforçar o nosso compromisso em manter o foco na qualidade da aprendizagem dos 

alunos, comunicando as seguintes medidas em relação aos resultados: 

1. Conforme comunicado do dia 24 de abril de 2020, via classApp, o processo de avaliação 

deste trimestre obedeceu a critérios específicos para calcular a mensuração do 

conceito. A avaliação presencial M1, realizada em março, no Colégio, representa 15% 

da nota final; a avaliação de conteúdos procedimentais e atitudinais representa 34%, 

enquanto, a avaliação dos conteúdos conceituais, 51% do computo final do conceito do 

1º trimestre. 

2. Em função das características específicas do ensino à distância e das aulas remotas 

adotadas em caráter extraordinário em decorrência da pandemia, decidimos que os 

alunos que ainda não alcançaram o conceito mínimo esperado em cada componente 

curricular, passarão ao longo do próximo mês, por Recuperação Contínua estendida do 

1º trimestre, alterando, a qualquer momento do processo, o escore da nota insuficiente 

apresentada. 

3. Se, mesmo assim, a equipe pedagógica perceber que a aprendizagem ainda apresenta 

insuficiência em relação aos objetivos educacionais propostos em cada componente 

curricular (descritores de aprendizagem), o aluno será submetido à Recuperação 

Paralela, assim que o retorno presencial for decretado pelas autoridades de saúde. 

   Em função disso, justificamos o motivo da falta de indicação de algum conceito no boletim do 

seu filho, divulgado pela internet. A ausência do conceito indica que o processo de 

aprendizagem ainda não foi finalizado.  

   Para que os senhores compreendam os indicadores de insuficiência presentes na avaliação do 

componente curricular que não aparece no boletim, pedimos que consulte, no sistema, a ficha 

individual de avaliação. Nesse documento, o professor indicará as dificuldades que foram 

encontradas ao longo do período do processo de ensino e aprendizagem, assim como as 

eventuais sugestões para a melhoria do rendimento. No caso do Ensino Fundamental I, as fichas 

indicam também as conquistas dos alunos ao longo do trimestre. A Educação Infantil 

encaminhará a ficha de avaliação com o desempenho detalhado de cada aluno. 

   Como sempre, não podemos deixar de expressar o nosso apreço a toda comunidade educativa 

do Colégio Consolata. Rezemos todos os dias para que Nossa Senhora interceda junto ao seu 

Filho por cada família do nosso Colégio. Contamos muito com os senhores. Fiquem com Deus! 
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