
AVALIAÇÃO
FUNDAMENTAL II e ENS. MÉDIO

Estimadas famílias,

Em tempo de crise, temos vivenciado dia a dia o nosso LEMA - a gente ensina a apren-
der, seu filho aprende a ensinar -, por meio dos nossos pilares: Excelência Acadêmica, 
Protagonismo, Mobilização, Aprendizagem Significativa e Competências Socioemocio-
nais.

"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”.

Entendemos que a avaliação é parte indissociável do processo de ensino-aprendizagem 
e que, somente através de processos eficientes, podemos tomar decisões acertadas 
sobre os novos passos para o nosso trabalho.

Sendo assim, acreditamos que, dadas as adaptações que foram feitas em nosso modelo 
pedagógico, precisamos adaptar também nossos instrumentos de avaliação, para que 
possamos diagnosticar as aprendizagens alcançadas nesse novo modelo, os ajustes de 
planejamento que serão necessários e, principalmente, mediar reflexões sobre o contex-
to no qual todos estamos imersos.

Desse modo, guardando elementos que são caros ao nosso projeto pedagógico - a 
sólida formação acadêmica, bem como a interdisciplinaridade e a contextualização - 
estamos propondo a continuidade dos nossos instrumentos de avaliação, durante esse 
período de quarentena, por meio do seguinte modelo:

Para as disciplinas que ainda não realizaram PCAs no 1º trimestre

- Avaliação disciplinar remota, discursiva, via Google Forms (AV1) 
- Período de aplicação da AV1 para os estudantes (4 a 15 de Maio)
- Todas as avaliações deverão ser entregues pelos alunos até o dia 15 de maio.
- Método de avaliação - Lista com até 5 exercícios no Forms, disciplinar, para ser realiza-
da dentro do período de aplicação da AV1.

- Avaliação interdisciplinar, por área do conhecimento (AV2) 
- Período de aplicação da AV2 para os estudantes - 1 a 5 de Junho
- Prazo de entrega da AV2 para os professores - 20 de Junho
- Método de avaliação - Trabalho individual, autoral, de produção criativa, por área do 
conhecimento, para resolução de problemas.

As médias do 1º trimestre serão compostas por:

MT =(Av1* x 2 + Av2 x 3)/5

*No caso das disciplinas que já aplicaram PCAs, a nota da AV1 será substituída pela da 
PCA já realizada.

Durante as semanas das avaliações remotas, as listas de acompanhamento processual, 
entre outros exercícios, serão suspensas para que os alunos possam se dedicar às ativi-
dades avaliativas.

Entendendo as especificidades do regime remoto, as Av1 ficarão disponíveis para a 
realização pelo período de uma semana, de modo que os alunos poderão se organizar 
para realizá-las mesmo que não consigam acessar os documentos nos horários específi-
cos de prova da sua série.

Contamos com a parceria das famílias para  encorajarem seus filhos a realizarem suas 
avaliações sozinhos, com  autonomia e protagonismo, dando-lhes exemplo de ética e 
cidadania. 

A entrega do boletim será  dia 3 de julho e as recuperações ocorrerão no período de 13 
a 17 de julho.

Confira mais informações no vídeo que nossos Coordenadores Pedagógicos Luiz Rafael 
e Heloize Charret prepararam para vocês. Clique aqui!

Atenciosamente, 
Núcleo Psicopedagógico - Ensino Fundamental II e Médio

https://www.youtube.com/watch?v=hqsO_v3oI8Y&feature=youtu.be

