
 

 

COMUNICADO SOBRE A AVALIAÇÃO ESCOLAR NO  
ENSINO FUNDAMENTAL II - 6° ao 9° ano 

 

O anúncio da suspensão das aulas por conta da pandemia do coronavírus (COVID-19) deixa 
toda a sociedade preocupada em relação ao futuro dos nossos estudantes e, claro, em relação a 
preocupação com a aprendizagem, e consequentemente, com a AVALIAÇÃO ESCOLAR. 
 Por isso, extraordinariamente, este ano de 2020 vamos fazer algumas adaptações a fim 
de minimizar os impactos destes transtornos em nosso processo escolar. 
 

- Este ano, de 2020, vamos trabalhar com 3 TRIMESTRES, e não 4 bimestres como 
tradicionalmente costumamos viver. O Primeiro Trimestre, tivemos um pouco das aulas 
presenciais e agora contando as atividades remotas. 

 
- A Avaliação será computada da seguinte forma: 

- Vamos compor a Nota Trimestral (portanto, aquela que vai para o Boletim) a partir da 
média aritmética da Nota Atitudinal e a Nota de Teste. 

- A Nota Atitudinal será a composição das atividades que os professores têm passado 
e desenvolvido na plataforma digital do Google Classroom, contabilizando 10 pontos. 

- O Teste, será disponibilizado também na Plataforma por um Formulário na semana 
de 11 a 15 de maio, valerá 10 pontos. 

- Este sistema avaliativo, de compor a nota do Boletim com 2 notas, valerá apenas 
enquanto as atividades estarão sendo oferecidas pela Plataforma Digital. Quando 
voltamos as aulas presenciais, continuaremos com as 3 notas.  
 

Eis alguns pontos importantes: 
 

● Os testes serão por disciplinas e disponibilizados nas salas de cada professor/disciplina. 
● Os conteúdos serão disponibilizados no Mural de cada Sala de Aula, na Plataforma 

antecipadamente para os alunos estudarem e se prepararem. 
● Os testes só poderão ser feitos na semana agendada. Passando do dia 15/05, os 

Formulários não estarão mais disponíveis para realização. 
● As Atividades, por sua vez, poderão ser feitas a todo o momento. Importante será os 

estudantes cumprirem todas as atividades propostas por todos os professores. 
● A rotina de estudos em casa, pela plataforma, é um caminho de estudo, é preciso levar a 

sério este percurso. 
 
Atenção: aos alunos que porventura não alcançarem a nota superior ou igual a 6,0 pontos (ficando 
com nota vermelha), ou os alunos que não conseguirem acesso da plataforma por questões 
econômicas, já aviso que temos um Plano traçado para sanar parte dessa defasagem. Este Plano 
será divulgado e conversado com os alunos/famílias assim que retornarmos as atividades 
presenciais - não faremos antes. 
 

Incentivo os alunos a utilizarem os recursos e as atividades propostas da Plataforma neste 
tempo de aulas suspensas. É nosso percurso metodológico de deixar vivo o caminho do 
conhecimento e da aprendizagem. 

Rezamos para que em breve possamos nos encontrar nos corredores de nossa escola com 
muita alegria. 
                                                                        

Carlos Eduardo Cardozo 
Coord Pedagógico Geral e Vice Diretor 


