
 

BOLETIM 7 – Ensino Fundamental I – 2º ao 5º ano 

Processo Avaliativo do 1º trimestre 

São Bernardo do Campo, 28 de maio de 2020   

  
Senhores Responsáveis e Caros Alunos, 

 

Num momento de total excepcionalidade, em que se fez necessário 

nos ajustarmos às novas demandas, reinventar procedimentos e 

adaptar a rotina às necessidades do isolamento social, buscamos 

sempre atender as solicitações dos órgãos competentes, sem deixar 

de cumprir o nosso projeto educacional com o maior nível de 

excelência possível. 

 

Dessa forma, assim como estamos fazendo com as aulas e demais 

propostas educacionais, também cumpriremos o processo de 

avaliações de forma virtual.  

 

Assim, para auxiliar aos que desejam entender mais a fundo sobre esse assunto, elaboramos este Boletim, em formato 

de perguntas e respostas, no qual vamos detalhar informações importantes, para que tudo ocorra de forma eficaz e 

tranquila. Não se preocupem em memorizar e entender a fundo todas essas informações! Os professores já estão 

conversando com os alunos e orientando-os sobre como proceder. É muito importante não gerarmos tensão ou 

cobranças excessivas, pois isso só atrapalha um processo que foi preparado para ser calmo, natural e eficiente, com 

o objetivo de dar subsídios importantes para que os professores possam acompanhar melhor seus alunos. 

 

Para auxiliá-los a encontrar mais diretamente a sua dúvida ou necessidade, procure por páginas, conforme 

discriminado a seguir. 
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1 – Por que avaliar nesse momento em que as aulas estão on-line e a 

distância? 

 

Avaliar, especialmente nesse momento, é de suma importância, pois será a 

preciosa oportunidade de coletarmos, de forma mais concreta e objetiva, dados 

sobre como se configura a aprendizagem de cada aluno. Precisaremos verificar de 

que forma os alunos estão apreendendo e compreendendo os mais diversos objetos 

do conhecimento. Com os resultados desse processo, teremos subsídios para 

planejar ações educativas daqui para frente: revisando estratégias, retomando 

pontos importantes e recuperando, das mais diversas formas, os aspectos 

essenciais. 

 

2 – Por que não iniciamos antes esse processo de avaliação do 1o trimestre? 

 

Entendemos que, em um primeiro momento, num cenário inédito de 

transição das escolas para o formato on-line, foi primordial adequar e adaptar os alunos à nova modalidade de ensino 

e reajustar a rotina. Mais importante do que simplesmente aplicar provas e promover avaliações, apenas para cumprir 

burocraticamente tais práticas, priorizamos orientar e apoiar a todos, trabalhando incansavelmente para redirecionar 

as aulas ao desenvolvimento das habilidades fundamentais e específicas para cada série.  

Hoje, com todos já mais familiarizados com esse processo e suas especificidades, e dada a extensão do tempo 

de aulas presenciais suspensas, decidimos iniciar uma nova etapa e realizar tais avaliações, de forma adequada e com 

um propósito realmente eficaz e assertivo. 

  

 

3 – Como será o processo de avaliação para o 1o trimestre? 

 

Os aspectos que serão avaliados já vêm sendo construídos e revisitados pelas professoras ao longo das aulas 

virtuais, e as avaliações também serão aplicadas através do Classroom. 

Esses instrumentos vêm sendo cuidadosamente preparados para avaliar o processo de construção do 

conhecimento e o desenvolvimento das habilidades fundamentais destinadas ao trimestre, sendo elas, também, 

readaptadas às especificidades das aulas presenciais para a modalidade on-line. 

As atividades ocorrerão conforme o cronograma do final deste Boletim, com toda a flexibilização necessária às 

especificidades de cada aluno. As propostas serão postadas no Classroom, e apresentadas pelos professores aos 

alunos nos meets. 

 

4 – O que, exatamente, será avaliado nesse processo avaliativo do 1º trimestre? 

 

No 1o trimestre, que ocorreu parte no ensino presencial e parte através das aulas virtuais, realizaremos um 

processo simplificado de avaliação, no qual buscaremos mensurar a apreensão e configuração das habilidades 

essenciais previstas em nosso Plano Curricular para serem desenvolvidas até aqui.  

 

5 – Como serão as avaliações do 1º trimestre no e-learning? 

 

Cada professor elegeu o instrumento mais adequado para coletar os 

dados diagnósticos desse processo avaliativo. Muitos dos instrumentos escolhidos 

são os mesmos que já estão sendo habitualmente utilizados nas aulas. Os que 

representarem uma novidade terão ampla orientação dos professores, para que 

os alunos realizem as propostas com tranquilidade e autonomia. 

Ressaltamos que haverá, sim, a flexibilização de prazos para auxiliar os 

alunos que tiverem dificuldades em realizar as atividades, como a opção de uma 

nova data para a realização das avaliações síncronas caso haja problemas de 

conexão ou afins.  

Cada aluno será acompanhado de perto por seu professor. Garantiremos 

que todos conseguirão realizar e entregar com tranquilidade as atividades 

avaliativas! 
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6 – Como serão as avaliações para quem necessita de adaptações especiais?  
 

Serão mantidas as adaptações para as atividades avaliativas na 

modalidade a distância. Os processos adaptados dependerão muito do instrumento 

utilizado: quando for uma atividade do tipo “formulário” (que tem a configuração 

mais próxima da avaliação do tipo “prova” ou “lista de exercícios”), a atividade 

enviada para esses alunos sofrerá adequações nas consignas, nos mesmos 

moldes do ensino presencial.  

Quando forem utilizados outros tipos de instrumentos, as possibilidades de 

adaptação são diversas e nem sempre serão necessárias, pois são práticas que 

contam muitas vezes com o recurso audiovisual, o encaminhamento de um jogo ou 

pesquisa, entre outros. Reafirmamos, dessa forma, que todos os alunos em 

processo de adaptação especial terão as suas necessidades específicas 

garantidas.  

 

7 – Como será o processo de recuperação para esse 1o trimestre? 

 

Caso o aluno não obtenha a nota mínima necessária (6,0) na atividade avaliativa no e-learning, será submetido 

a novas orientações e a um novo instrumento avaliativo de recuperação. Todos terão a chance de aprender e recuperar 

suas notas quando necessário! 

 

8 – Por que todas as entregas de atividades já realizadas não serão avaliadas nesse momento? 

 

Nesse primeiro momento, acompanhando 

cuidadosamente a adaptação de todos os alunos às aulas on-

line, pudemos constatar muitas dificuldades (totalmente 

esperadas!) para o tamanho desse novo desafio: dificuldades 

com a nova rotina, para acompanhar satisfatoriamente as 

aulas, problemas de conexão, dúvidas sobre o uso das 

ferramentas tecnológicas, questões emocionais envolvendo a 

distância e o isolamento social etc. Assim, entendemos que era 

hora de motivá-los e de fortalecer o vínculo com o estudo on-

line, e não de inserir mais um ponto de tensão, atribuindo notas 

a cada proposta educativa.  

Uma vez que hoje os alunos já estão mais habituados 

a esse novo contexto, sua postura e participação passarão a 

ser componentes avaliativos, mas só para o 2o trimestre, 

contribuindo para uma maior dedicação e responsabilidade 

com as propostas escolares. Mas, como se dará esse 

processo, é assunto para um pouco mais adiante... 

 

9 – A presença nos meets ao vivo valem nota e computam faltas ou presenças? 

 

Para um melhor acompanhamento desse processo de aulas on-line, estamos monitorando a frequência nos 

meets e as entregas de todas as atividades propostas, ainda que oferecendo a flexibilização de prazos e fazendo as 

orientações e os ajustes necessários caso a caso. Entretanto, esses pontos não eram passíveis de nota para o 1o 

trimestre, devido a todas as dificuldades de adaptação acima mencionadas.  

Em relação à presença, em estudos a distância, a forma de monitorá-la também é diferente. É importante 

participar de encontros ao vivo, porém eles também podem ser assistidos posteriormente. Vale reforçar que, no caso 

específico de nossos alunos, assistir às aulas ao vivo com assiduidade é muito importante para a organização da rotina 

e para evitar o acúmulo de tarefas pendentes. 

Já para o 2o trimestre, a postura e participação, com entregas, envio de dúvidas, frequência nos meets serão 

também pontuadas com notas. Essa ação, passada a fase de adaptação dos alunos ao e-learning, passa a ser uma 

aliada para gerar maior responsabilidade, efetividade e dedicação. 
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10 – Por que é importante, então, participar com frequência dos 

meets, realizar e entregar as atividades propostas? 

 

Participar do meet ao vivo, para muitos alunos, é mais agradável 

e proveitoso do que assistir às gravações. Além disso, assistir a todas as 

aulas em tempo real ajuda a manter a rotina escolar e a organização (um 

dos maiores desafios ao se estudar em casa). As gravações podem ser 

deixadas para os momentos de revisão ou recuperação de algum 

conteúdo específico, caso tenham perdido determinada aula por motivos 

de força maior, como problemas de conexão com a internet, por exemplo. 

Realizar as atividades propostas é primordial para manter o 

engajamento e a configuração da aprendizagem. Só assistir às aulas não é suficiente para estudar. Realizando as 

atividades propostas, os alunos podem, de fato, levantar dúvidas, compartilhar ideias e experiências com seus pares, 

além de reforçar e aplicar o conhecimento que vem sendo progressivamente construído.  

Mas, importante! Eles são crianças e estão vivendo uma situação atípica e sensível! Tudo deve ser considerado 

com cuidado, com flexibilização e acolhimento. Cobrar responsabilidade é importante, mas a cobrança excessiva e a 

inflexibilidade causam ansiedade, estresse e sofrimento! E isso é tudo de que não precisamos. Com equilíbrio, calma, 

paciência e persistência, vamos juntos, família e escola, incentivando e motivando os alunos a participarem e a 

atenderem suas responsabilidades. 

 

 

11 – Importante! Como os pais podem auxiliar nesse processo de avaliação? 

 

A fim de garantir as condições adequadas para a realização de cada uma das 

propostas, solicitamos que o aluno esteja em um ambiente calmo, bem iluminado, livre de 

distratores e que resolva cada uma das propostas individualmente.   

Pedimos, ainda, que não corrijam ou interfiram nas respostas, e que sejam entregues 

produções inteiramente autônomas e autorais, para que assim possamos avaliar o que cada 

aluno realmente sabe e o que ainda precisa aprender, oportunizando um planejamento ainda 

mais refinado de nossas ações futuras. 

Claro que esperamos que todos se saiam bem! Mas se todos fizerem tudo com 

perfeição, por terem recebido o auxílio direto dos adultos, a escola pode compreender erroneamente que tudo está 

correndo melhor do que o esperado e não acolher com atenção os pontos que precisam ser lapidados no processo de 

ensino-aprendizagem.  

A família até pode auxiliar com orientações, mas sem dar a resposta. Lembrando que é importante que eles 

realizem, na medida do possível, sem auxílio. 

Confiem que haverá meios de todos recuperarem eventuais dificuldades. Não há motivos para tensão!  

Caso o aluno tenha dificuldade em realizar a atividade, ou realizar de modo falho, os professores poderão 

avaliar e auxiliar cada um posteriormente, sem problemas! 

 

12 – Quais as orientações para os alunos nesse processo de avaliação? 

 

Para os alunos, é muito importante lembrar:  
 

✓ Coloque suas dúvidas, postando comentários no chat ou enviando e-mail aos 

professores, sempre que precisar! 

✓ Realize as atividades avaliativas com atenção e bastante tranquilidade! 

✓ Evite dispersar-se durante as atividades avaliativas. 

✓ Para as atividades síncronas (ao vivo, junto com o professor), procure estar 

pontualmente conectado e de posse dos materiais necessários. Sugerimos que 

faça um alongamento antes, um exercício de respiração e, só então, realize a 

atividade. 
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✓ Ainda nessas atividades síncronas, é muito importante não atrapalhar o andamento da atividade, nem os colegas, 

nem o professor! Se for essencial falar com o professor, escreva no chat. Não ligue o microfone, a menos que o 

professor solicite. 

✓ Não escreva desnecessariamente no chat e preste atenção às solicitações do professor em relação a ligar ou 

desligar a câmera. 

✓ Nas atividades assíncronas (as que serão entregues posteriormente), procure respeitar os prazos e realizar a 

proposta com atenção, calma e dedicação. 

✓ Nas atividades que permitirem pesquisa ou consulta, lembre-se de que as respostas não devem ser copiadas de 

nenhuma fonte. Você deve consultar, refletir e elaborar a sua própria resposta, com suas próprias palavras! 

 

13 – Como devo proceder se cair minha conexão durante as atividades 

avaliativas ao vivo? 

 

Caso sua conexão caia ou fique instável, mantenha a calma, saia da sala de 

aula virtual e em seguida retorne.  Relate sempre ao professor o ocorrido, para que 

possamos acompanhar caso a caso e auxiliá-lo da melhor forma possível. Mas, 

importante, esforce-se para concluir suas atividades avaliativas no prazo! Assim você 

garante a realização da mesma atividade da turma e não acumula tarefas para 

depois. 
 

 

14 – Quando saem as notas? 

 

Estamos realizando um processo novo: aulas e avaliações totalmente on-line pela primeira vez! Então, todas 

as etapas envolvidas serão tratadas com o cuidado e a atenção necessária, especialmente no momento de atribuição 

das notas. 

Daremos um prazo para que as atividades sejam corrigidas e os professores divulgarão as notas por meio de 

nosso site, que está em readequação a esse novo modelo de notas. Em breve enviaremos como acessar e entender 

as postagens de notas e cálculos de médias. 

Os professores informarão nos meets quando as notas estiverem disponíveis e quais alunos deverão realizar 

as atividades de recuperação. 

Também comunicaremos às famílias sobre quem necessitará do processo de recuperação. 

 

Importante! Fiquem tranquilos! Caso algum aluno deixe de realizar determinada atividade avaliativa, entraremos em 

contato e oportunizaremos as reposições da melhor forma possível! 

 

 

 

15 – Meu filho pouco participou das aulas on-line, quase não entregou 

atividades, percebo que não está aprendendo nada, sinto que será um ano 

perdido, ele poderá ser retido no final do ano?  

 

Após a autorização do modelo de ensino a distância para a educação 

básica, debruçamo-nos intensamente sobre o processo e organizamos propostas 

educativas assertivas, a fim de minimizar os impactos educacionais em nossos 

alunos ao longo período sem aulas presenciais. Sabemos das dificuldades 

enfrentadas por todos, nesse novo, sensível e bastante desafiador processo! 

Entretanto, o importante é que se mantenham empenhados, buscando participar e 

aproveitar as propostas da melhor forma possível, conservando sempre a calma e 

a positividade! 

Todos os alunos serão avaliados e acompanhados de forma cuidadosa e 

receberão as oportunidades de  flexibilização que se fizerem necessárias. 

Garantiremos, dessa forma, que nenhum aluno que se dedicar às aulas, propostas 
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e outras demandas, ainda que apresente dificuldades ou 

questões de aproveitamento, sejam lá quais forem, será 

prejudicado!  

Isso traz a segurança de que não será um ano perdido, 

ao contrário, será um ano com preciosas aprendizagens 

especialmente relacionadas à construção da união e da 

resiliência, da valorização da responsabilidade e da 

persistência!   

 Contamos com a dedicação, a seriedade o esforço, a 

confiança e a responsabilidade dos alunos, para que passemos 

por mais esse processo juntos e com tranquilidade! E com a 

calma e a parceria de sempre de nossas famílias Harmonia!  

 

 

 

16 – Cronograma das Atividades Avaliativas (aplicação ou postagem e entrega) 
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Atenciosamente, 

Direção, Coordenação e Professores 

 


