
 

Porto Alegre, 05 de junho de 2020. 

Com. 16/2020 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

“Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade.” Salmos 145: 18 

 

Sem dúvida, estamos vivendo num momento diferente da história recente e todos nós estamos aprendendo muito com tudo isso. 
Expectativa é a palavra que define a atual situação, mas isso não pode nos imobilizar. É preciso seguir firmes e confiantes. Uma coisa 
é certa: uma educação de qualidade com base em princípios e valores continua a ser oferecida aos nossos alunos por meios digitais. 

 

Nós só temos a agradecer a vocês que têm se dedicado, sem esse apoio seria impossível alcançar o resultado pedagógico que 
tanto desejamos. As famílias estão ainda mais unidas aos professores e a equipe pedagógica da nossa escola que estão trabalhando 
incansavelmente, mantendo o ritmo e a qualidade do aprendizado de cada aluno. Logo mais estaremos todos juntos e lembraremos 
desse momento como algo que nos ensinou muito; e o que mais aprendemos é que se juntos trabalharmos, com espírito de cooperação, 
diálogo e incentivo, confiando na direção de Deus, seremos mais que vencedores. 

 

Abaixo trataremos de assuntos relevantes para o melhor desempenho escolar dos nossos alunos para o ano letivo de 2020:  
 

✓ Conteúdos Programáticos – Mesmo em meio às dificuldades que estamos enfrentando, a Escola Adventista de Sarandi 
mantém o compromisso com os pais e responsáveis de cumprir conteúdos essenciais programados para o ano letivo, pois 
estamos trabalhando com afinco e usando os recursos como revisões, atividades diagnósticas, recuperações, nivelamento, etc, 
a fim de garantir a efetividade da aprendizagem aos nossos alunos.  
 

✓ Avaliação da Aprendizagem na Educação Infantil – Pré 4 e 5 anos ao 2º ano do Ensino Fundamental - Nessa fase de 
escolarização, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a criança é avaliada para fins de 
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo da promoção pois tem assegurado o seu direito de 
progressão. Ressaltamos que a Educação Infantil 4 e 5 anos faz parte da educação básica e que o acesso à educação é um 
direito constitucional e dever assegurado pela família para seus filhos. Diante do contexto apresentado, o controle de assiduidade 
escolar tem sido realizado pelas atividades propostas na ferramenta E-Class. 

 

Diferentemente das crianças mais velhas, o principal objetivo para as mais novas, segundo a Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC), é promover interações e brincadeiras, por meio das quais a criança se desenvolve emocional e 
cognitivamente. Os jogos, brincadeiras, conversas, histórias, atividades de consciência fonológica, produção de textos, escrita 
espontânea devem ter sempre a intencionalidade de estimular novas aprendizagens. Neste sentido, as soluções propostas 
consideram que as crianças pequenas aprendem e se desenvolvem brincando prioritariamente. 

 

No retorno às aulas presenciais, a avaliação individual do desenvolvimento do estudante será expressa por meio do Boletim 
Descritivo com os objetivos trabalhados desde o início do ano. 

 

✓ Avaliação da Aprendizagem do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental – As notas bimestrais serão definidas levando-se em 
conta a situação excepcional que passamos neste momento e nossa equipe docente construiu um plano coerente para avaliar 
os alunos.  
 

As datas de início e término de bimestres, de acordo divulgado no calendário escolar de 2020, para este tempo, passam a 
ser simbólicas, representando apenas o início e encerramento do período de abordagem dos conteúdos relativos a cada bimestre. 

 

Vejam os itens que comporão as notas bimestrais: 
 

• 1º Bimestre – Devido ao período de transição do modo presencial para o atendimento remoto, as atividades do 1º bimestre 
serão consideradas para a elaboração da média do 2º bimestre. A composição da média do 1º bimestre será dada pelo 
cálculo da média do 2º e 3º bimestres letivos. 
 



 

• 2º Bimestre – As atividades que comporão a média deste bimestre serão: 
 

Avaliações realizadas e recuperadas anteriores à pandemia, quando realizadas. 
 

Atividades propostas pelo professor, por meio do E-Class, no período da pandemia. 
 

Atividades da plataforma CPB Prova. 
 

Informações específicas de cada disciplina serão enviadas posteriormente, apresentando quais serão as atividades 
selecionadas pelo professor e o valor (peso) de cada uma para composição da nota do 2º bimestre. 
 

Levando em consideração que cada família tem sua própria rotina e disponibilidade para a realização das atividades, após o 
retorno às aulas presenciais, disponibilizaremos um período para a realização das atividades que por algum motivo ficaram 
em atraso.  

 

✓ Planejamento Pedagógico de retorno às Aulas Presenciais – Outra ação importante que já estamos preparando é o retorno 
às atividades presenciais na escola. Quando estivermos fisicamente em aulas presenciais faremos a retomada dos conteúdos, 
equilibraremos as dificuldades e aplicaremos atividades de sondagem para que cada um de nossos alunos continue seu 
desenvolvimento estudantil de forma tranquila e com o maior aproveitamento e aprendizagem possível. 
 

✓ Recuperação da Média Bimestral – Sabemos que a recuperação é um direito do educando e acontecerá apenas de forma 
presencial, após o retorno à unidade escolar para aqueles alunos que não alcançaram a média bimestral. Se a nota obtida na 
recuperação for maior que a média bimestral, prevalecerá a maior nota.  

 

✓ Casos Especiais – Para aqueles alunos que foram impossibilitados de acessar a plataforma do E-Class e apresentaram a devida 
justificativa ao Serviço de Orientação Educacional, as atividades selecionadas pelos professores poderão ser entregues até a 
semana de recuperação no retorno as aulas presenciais.  

 

✓ Recesso de Corpus Christi e Recesso Escolar do Meio do Ano – Em nossas escolas estamos seguindo as orientações 
estabelecidas pelo poder público local no que se refere ao calendário e recesso escolar, sempre atentos às deliberações oficiais 
para confirmar a data de retorno e recesso ou alterá-las. 

 

Atenção para as seguintes datas: 
 

Faremos feriado de Corpus Christi dia 11/6 e recesso, dia 12/6. 
 

Dia 15/6, segunda-feira, teremos mais uma rodada do “Dia de pôr em dia”, oportunidade para os alunos que precisam rever 

atividades que ficaram em aberto. Neste dia, a plataforma do E-Class estará aberta, porém sem interação com os professores, 

Orientação Educacional e atendimento na escola.  
 

✓ Atendimento da Escola – A partir da próxima semana, 08/06, a escola está aberta e atendendo diariamente das 9h às 15h, pelo 
telefone 3364-7979 ou pelo WhatsApp da secretaria – 8105-9978. 
 

✓ Lembrança de Páscoa e Presente do Dia das Mães – Os alunos e mães que não retiraram ainda, podem pegar nos dias e 
horário acima. 

 

✓ Livros Didáticos - Os alunos do pré 4 ao 5º ano estão trabalhando com os livros do 2º bimestre, por isso solicitamos aos pais 
que deixaram os livros na escola que os busquem para os alunos poderem continuar as atividades. 

 

✓ Arrecadação de Alimentos – Continuamos nossa arrecadação de alimentos. Convidamos a quem puder trazer: feijão, macarrão, 
molho de tomate, óleo de soja, farinha de trigo, açúcar, papel higiênico e caixa de leite. Poderá deixar na secretaria da escola. 
Contamos com a solidariedade costumeira de nossos pais e alunos, participe! Se por acaso sua família estiver precisando de 
alimento, favor entrar em contato com a escola. 
 

Nesse momento de emergência e a despeito da crise, estamos comprometidos com o ano escolar vigente e com a efetiva 
aprendizagem dos alunos, agradecemos o apoio e engajamento das famílias e esclarecemos que a escola continuará prestando todo o 
apoio necessário. 

 

Juntos, sairemos mais fortes desta crise! 
 

             Josemar Vaz Garcia  
                          Administrador Escolar 


