
 
 
 

 

 
 
Comunicado 58/2021 
Assunto: Boletim/RPM 1º TRIMESTRE e orientações 2º TRIMESTRE – EF1 
 
 
Estimados pais/responsáveis e queridos alunos, 
Esperamos encontrá-los bem. 
 
 

Boletim/RPM 1º TRIMESTRE: 
 
Como previsto no Calendário Escolar (arquivos Teams – pastinha Comunicados), 

encerramos o 1º trimestre de 2021 no dia 30/04/2021. É possível acessar o boletim por meio 
do Portal Educacional (disponível desde 15 de maio), conforme tutorial abaixo. 

As professoras estão agendando, via chat do Teams, reuniões individuais online com 
as famílias de alguns alunos, referentes ao acompanhamento durante o 1º trimestre. Para os que 
não receberem mensagem de agendamento, as professoras estão disponíveis para agendar um 
horário, mediante a solicitação da família por meio do chat particular. 

 
 
 
Orientações para o 2º TRIMESTRE: 
 
Avaliativas – 3º, 4º e 5º anos: para implementar o acompanhamento do 

desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos, as segundas avaliativas dos componentes 
curriculares, bem como as avaliativas trimestrais, serão feitas no período de aula, com 
acompanhamento das professoras, sendo que os alunos que estiverem presencialmente farão 
em formato impresso, de acordo com o escalonamento vigente no dia da avaliação. 

Os alunos e famílias serão previamente informados sobre as avaliativas que serão feitas 
com esta organização. 

 
Dias 26, 27 e 28/05 – Semana divertida e comemoração dos aniversariantes de 

maio 
Nesta semana divertida os alunos poderão usar trajes esportivos (presencialmente e em 

casa), lembrando os Jogos Olímpicos que serão disputados em Tóquio, no Japão. 
 
Dia 27/05 – OBA: Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - participação dos 

alunos inscritos dos 4os e 5os anos (arquivos Teams – pastinha Olimpíadas do Conhecimento). 
 

Dia 29/05 – sábado - Mostra de Criatividade do EF1 
Atividade letiva online, explorando o universo artístico com as produções feitas pelos 

alunos, que estão expostas nas Galerias de Arte de cada turma. Aguardem divulgação. Prestigiem 
nossos artistas!!! 

 



 
 
 

 

 
Dias 31/05, 01/06 e 02/06 – Gravação da atividade junina 
Nesses dias, conforme já informado nas postagens do Teams, faremos uma gravação 

presencial dos alunos com roupas típicas "caipiras" (sem chapéu e com bota ou tênis), seguindo 
o escalonamento atual. O aluno deverá vir pronto de casa.  

Os alunos que não estiverem presencialmente, poderão enviar uma foto na horizontal 
do(a) aluno(a) vestido(a) a caráter, para o e-mail marketing@liceu.com.br, até o dia 02/06 
(quarta-feira). 

Estamos preparando uma atividade junina bastante animada, que será apresentada de 
forma remota no dia da nossa "Festa Junina" (26/06 - sábado - aguardar comunicado específico). 

Contamos com a participação de todos! 
 
Início dia 31/05 - Plantão de Dúvidas 
Com o objetivo de auxiliar os alunos em dúvidas pontuais sobre os conteúdos de Língua 

Portuguesa e Matemática, será disponibilizado um horário, diariamente, em que a Professora 
Roseli (Laboratório de Estudo e API) ficará disponível para apoio (aguardar comunicado 
específico).  
  

Dia 11/06, sexta-feira – 1ª Avaliativa Integrada online 
Os alunos dos 5os anos que estiverem presencialmente neste dia, conforme 

escalonamento, farão a avaliativa impressa e os que estiverem em casa receberão um link, no 
próprio Teams. As professoras farão a orientação e acompanharão todos os alunos durante a 
avaliativa. 
 
Atenciosamente, 
Equipe pedagógica EF1 

 
 

Tutorial - Passo a passo para visualizar boletim no Portal Educacional 
 

Para visualizar o Boletim Escolar do seu filho, siga o passo a passo: 

1. Entre no site do Liceu, www.liceu.com.br; 

2. Clique em FAMÍLIA E LICEU; 

3. Clique em ALUNO – PAIS – RESPONSÁVEIS, conforme imagem que segue: 

 

http://www.liceu.com.br/


 
 
 

 

 

4. Digite usuário/senha do responsável na tela seguinte e, depois, clique em ACESSAR: 

 

 

5. Ao entrar clique em RELATÓRIOS: 
 

 
 

 
6. Depois, clique na opção BOLETIM (TRIMESTRAL) e, em seguida, clique em EMITIR 

RELATÓRIO: 
 

 



 
 
 

 

 

 

7. Iniciará o download do boletim: 
 

 

 

 

 

Atenção! Confiram os componentes curriculares e, em caso de dúvidas, 
escreva-nos pelos CANAIS DE DÚVIDAS: 

duvidas_ef1@liceu.com.br 

central.atendimento@liceu.com.br (senha do Portal Educacional) 
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