
 

 

 

Circular Nº 01/2020 – 3º Ano 

 

Brasília, 1º de agosto de 2020. 

 

Senhores Pais, saudosos Alunos, 

 

Parafraseamos aqui Fernando Sabino que nos presenteia com esta reflexão 
bem propícia ao momento pelo qual estamos passando.  

 

“Depois de tudo, ficaram algumas coisas: 

A certeza de que estamos sempre a começar... 

A certeza de que é preciso continuar... 

A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar.” 

 

É assim que mais uma vez recomeçaremos: dando continuidade à 
construção de um mundo melhor! 

  

Sigamos firmes e atentos aos seguintes tópicos: 

1.  As aulas serão retomadas no dia 4 de agosto; 

2.  Os nossos trabalhos do segundo semestre serão desenvolvidos de 
forma híbrida: 6 aulas gravadas e, também, lives de tira-dúvidas com 
os professores até 31 de outubro. Isso se dará até que as Autoridades 
Sanitárias nos autorizem a funcionar presencialmente; 

• A partir de 1º de novembro até o ENEM, em janeiro, haverá 6 lives 
diárias. 

3.  No dia 07 de agosto, no site da escola, será disponibilizado o calendário 
do segundo semestre; 



4.  As redações seguem a mesma logística do primeiro semestre com o 
acréscimo de redações cronometradas;  

5.  A nossa plataforma EaDx está sendo finalizada. Informaremos 
posteriormente como será todo esse novo processo; 

6.  Monitorias começam a partir do dia 04. 

 

Atenção: 

•  Até a implantação da nova plataforma, todo o processo de ensino virtual 
permanecerá pelo site do Colégio, assim como foi no primeiro semestre; 

•  O 3º e o 4º bimestre serão avaliados por meio da Prova Geral, isto é, 
apenas a nota obtida nesse simulado comporá as médias dos bimestres 
em questão. As datas serão divulgadas no dia 7 de agosto;  

•  O Cronograma de Conteúdos será finalizado até dia 31 de outubro;  

•  Todas as circulares serão numeradas e devem ser arquivadas, visto que 
são documentos.  

 

Nós prezamos pela vida! Manteremos a excelência Olimpo tanto presencial 
quanto virtualmente. Nossa parceria nos faz os melhores do Brasil! 

 

Colégio Olimpo 

 


