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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 sucesso que 
tanto desejamos. Vocês estão unidos aos professores e a 
todas as equipes das escolas que não param de trabalhar 
para manter a qualidade do aprendizado de cada aluno. Com 
união e dedicação vamos superar qualquer desafio! Logo mais 
estaremos todos juntos e lembraremos desse momento como 
algo que nos ensinou muitas coisas e a maior delas é se juntos 
trabalharmos, confiando na direção de Deus, seremos mais 
que vencedores!

FIQUE LIGADO!
Nossas unidades estão fechadas para as aulas e atendimento ao público por 

decisão das autoridades estaduais e municipais, mas operamos internamente 

com equipe reduzida. Caso você tenha alguma necessidade de orientação ou 

precise esclarecer alguma dúvida, entre em contato com sua escola por telefone 

ou redes sociais. Teremos o máximo prazer em atendê-lo.

Importante
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Mesmo em meio às dificuldades que estamos enfrentando, a Educação 
Adventista manterá o compromisso com os pais e responsáveis de cumprir 

o máximo dos conteúdos programados para este ano, pois estamos trabalhando 
com afinco.

Usando todos os recursos para que eles sejam oferecidos 
com a mínima perda aos nossos alunos.

Contéudos  

Programáticos
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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, sem retenção. Independentemente da 
garantia da promoção, o acesso à educação é um direito constitucional e dever 
assegurado pela família para seus filhos. Diante do contexto apresentado, o 
controle de frequência 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 as aulas presenciais, a avaliação individual do desenvolvimento 
será expressa por meio do Boletim Descritivo com os objetivos trabalhados desde 
o início do ano.

Avaliação na  
Educação Infantil (Pré 4, 5) ao 2º ano.
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As notas bimestrais serão definidas levando-se em 
conta a situação excepcional que passamos neste 

momento e nossa equipe docente montou um plano 
bastante coerente para que nenhum aluno fosse 
prejudicado.

As datas de início e término de bimestres, 
neste momento passam a ser simbólicas, 
representando apenas o encerramento do 
período de abordagem dos conteúdos relativos 
a cada bimestre.

Definição das notas Bimestrais 
 
3º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio
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Notas bimestrais
Veja os itens que as comporão:

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 bimestre.

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

Avaliações (provas e/ou trabalhos) anteriores à pandemia. (quando 
realizadas)

Atividades propostas pelo professor* por meio do e-class no período da 
pandemia.

Atividades da plataforma CPB Prova.

Atenção
*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 aulas, disponibilizaremos o  dia 15 de junho, para a 

realização das aulas que por algum motivo ficaram em atraso.
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Outra ação importante que já estamos preparando é o retorno 
às atividades presenciais na escola. Quando estivermos 
fisicamente juntos 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 
menor prejuízo possível.

Planejamento de retorno às aulas 
presenciais:  

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.

Recuperação:  

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.

Em nossas escolas estamos seguindo as orientações 
estabelecidas pelo poder público local no que se refere 
ao calendário e recesso. A princípio, seguiremos as datas 
previamente divulgadas no calendário escolar, mas atentos 
às deliberações governamentais para confirmar a data 
de retorno e recesso ou alterá-las, caso seja exigido pelo 
governo.

Casos especiais:  

Recesso escolar:  R
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