
AVALIAÇÃO
FUNDAMENTAL I (2° ao 5° ano)

Prezadas famílias,

Em tempo de crise, temos  vivenciado, dia a dia,  o nosso LEMA -  A gente ensina a 
aprender. Seu filho aprende a ensinar. - por meio dos nossos pilares: Excelência Acadê-
mica, Protagonismo, Mobilização, Aprendizagem Significativa e Competências Socioe-
mocionais.

"Mais do que estudar, aprender a pensar e a entender o mundo.”

As novas relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e
inovação e, mais do que nunca, “aprender a aprender”.

Acreditando que  o conhecimento é construído de forma desafiadora, contextualizada,  
nossos alunos ganham consistência na aprendizagem, aplicando-a em situações do 
cotidiano, daremos prosseguimento ao nosso planejamento, incluindo em nossa prática 
os momentos previstos para a realização das avaliações, no ambiente virtual de aprendi-
zagem.
  
Lembramos que os objetivos da avaliação são: auxiliar o processo de aprendizagem, 
fortalecer a autoestima do aluno e orientar as nossas ações pedagógicas.

Com o intuito de tranquilizar e ampliar a compreensão de todos vocês sobre mais essa 
etapa do processo educativo, é importante saber que as avaliações atendem à proposta 
pedagógico do Mopi, respeitando a demanda da organização familiar. 

Sendo assim, o sistema de avaliação será realizado em dois períodos:

4 a 15 de maio
1 a 10 de junho

O primeiro período, de 4 a 15 de maio, contará com as Avaliações 1 (AV1), com seus 
resultados expressos em notas que compreendam de 0 (zero) a 10 (dez) .
 
As AV1 serão realizadas no Google Formulários, ferramenta que os estudantes já estão 
utilizando nas tarefas diárias. Após a publicação da AV1, os alunos terão até uma semana 
de prazo para concluí-la e devolvê-la ao professor.
 
O segundo período, de 1 a 10 de junho, contará com as Avaliações 2 (AV2). Seus resulta-
dos serão expressos em notas que compreendam de 0 (zero) a 10 (dez) e terão peso 2.
 
As  Avaliações 2 (AV2)  também serão realizadas no Google Formulários, ferramenta que 
os estudantes já estão utilizando nas tarefas diárias ou no modelo presencial, caso já 
esteja normalizada a situação de isolamento social.
 
 
Para calcularmos a nota do 1º  trimestre, aplicaremos a seguinte fórmula:
 AV1 +  (AV2 x 2) 
              3
 
O envio do boletim será no dia 3 de julho.
 
Aplicado o cálculo acima, os alunos que não atingirem média 6,0 (seis) serão encami-
nhados à recuperação, no período de 13 a 17 de julho.
 
Nos períodos das Avaliações, não serão encaminhadas atividades para serem realizadas 
após o horário de aulas proposto pelo Mopi.

Levaremos em consideração todo o cenário e contexto atual, dando aos nossos alunos 
a segurança necessária para passar por esse momento com confiança em sua aprendi-
zagem, pois acreditamos que todos são capazes de colocar em prática o que aprende-
ram até hoje.

Em breve, os alunos e seus familiares receberão um informativo com as datas específi-
cas das Avaliações, bem como os conteúdos que serão contemplados.

Convidamos as famílias a lerem os enunciados, quando necessário, e a  encorajarem os 
seus filhos a realizarem as avaliações sozinhos, com autonomia e protagonismo, dando-
-lhes exemplo de ética e cidadania.

Atenção: o roteiro pedagógico da semana de 20/04 a 24/04 estará disponível na 
sala de Orientações Gerais das turmas, no Google Classroom. Vale lembrar que 
na terça-feira, 21/04, e na quinta-feira, 23/04, não haverá aula, pois é feriado de 
Tiradentes e de São Jorge, respectivamente.

Ao longo do tempo, teremos notícias acerca da pandemia que nos atinge. Torcemos 
para chegarmos logo ao final da quarentena, todos com saúde, para reencontrarmos 
nossos queridos alunos. Queremos de volta nossos dias alegres, barulhentos e cheios de 
vida!

Ainda que o retorno aconteça antes do fim do período de avaliações, o calendário 
acima exposto será mantido. 

Atenciosamente,
Núcleo Psicopedagógico


