
 

 

 Manaus, 20 de maio de 2020. 

 

Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis do Ensino Médio (9º ano e 1ª a 3ª séries),  

 

Esperamos que todos estejam bem e com saúde!  

Conforme informado anteriormente, desde o dia 11/05, intensificamos o 
acompanhamento de frequência das aulas ao vivo e de acesso às videoaulas e a outros materiais, 

bem como estamos monitorando a participação dos alunos e buscando, junto com as famílias, meios 

para que eles não apenas acessem as aulas e materiais, mas também tenham o melhor 
aproveitamento possível. O acompanhamento do desempenho é necessário para que tenhamos 

indicadores sobre as aprendizagens e dificuldades dos alunos, a serem utilizados no planejamento e 
alinhamento do trabalho, bem como considerados na programação de atividades de revisão na volta 

às aulas presenciais. Esses indicadores são também importantes para que os alunos e as famílias 

tenham um diagnóstico sobre o desenvolvimento ao longo desse período. Todo o trabalho que está 
sendo realizado não presencialmente está alinhado com as diretrizes e normativas dos órgãos 

competentes e poderá ser usado no cômputo das horas deste ano letivo. 

Com relação às avaliações, encerraremos a 1ª Etapa Letiva somente após o retorno às 

aulas presenciais. Como primeira medida, faremos a retomada dos conteúdos e atividades 

desenvolvidos nas plataformas, de forma não presencial, dando todo suporte às necessidades de 
nossos alunos e cumprindo as fases e metodologias de acompanhamento, para então aplicarmos a 

Prova da 1ª Etapa, com os conteúdos acumulados (aqueles já estudados e avaliados no Teste da 1ª 
Etapa + os trabalhados não presencialmente e revisados no retorno às aulas presenciais). Quanto às 

demais etapas/ciclos avaliativos, estamos redimensionando-os, no processo de reestruturação do 

calendário, que dependerá da definição da data de retorno às aulas para fechamento e divulgação. 

Por acreditar na construção de um processo de ensino e aprendizagem com vista à 

formação integral, à excelência acadêmica e a uma concepção pedagógica consistente e consoante 

com a nossa proposta pedagógica, apresentamos como procederemos à verificação do aprendizado 

efetivamente construído pelo aluno do EM, durante esse período de atividades não presenciais. 

 O aproveitamento escolar e assiduidade. Como já informado anteriormente, o controle dessa 

frequência para efeito avaliativo iniciou no dia 11/05, com registros da frequência das aulas síncronas 

e consideração da realização e entrega das atividades rotineiras através do Google Forms, postadas 

nas salas virtuais e das atividades realizadas nos materiais e que serão entregues presencialmente, 

no retorno; 

 Formulários avaliativos. Serão aplicados para verificação de aprendizagem – trata-se de 

avaliação individual, online, referente aos conteúdos trabalhados ao longo do período de atividades 

não presenciais. Para o 9º ano, será aplicado um formulário por disciplina e para o Ensino Médio, 

formulários por áreas de conhecimento. As datas de aplicação dos formulários estão previstas a seguir, 

no calendário de atividades avaliativas do período não presencial.  

 Simulados ENEM para 2º e 3º anos. Os simulados ENEM, aplicados online para 2º e 3ºanos, 

constarão com pontuação bônus (0,5) a ser somada à nota da Prova da 1ª Etapa 

 SimuLATO para 3º ano. O simulado, composto por questões das quatro áreas de 

conhecimento e com os conteúdos abordados durante período não presencial, será aplicado online e 

constará com pontuação bônus (0,5) a ser somada às notas das avaliações não presenciais. 

 

 

 

 

 



Segue quadro dos instrumentos avaliativos a compor a avaliação do desempenho 

acadêmico ao longo do período não presencial: 

INSTRUMENTO/PROCEDIMENTO VALOR DATA/PERÍODO 
- Utilizar a frequência como parte da nota: 0 a 2,0 

30% - 1,0 

50% - 1,5 

70% - 2,0 

A partir de 11.05 

1 - Registros de frequência das aulas síncronas (via chamada 

e relatório de acesso); 

2 - Acesso a videaulas e entrega dos demais materiais virtuais 

(via relatório de acesso). 

- Forms avaliativo (1º a 3º/EM):  

0 a 6,0 

 

 

 

22 a 26.06 No Google Forms com data e horário, tempo 

determinado/estipulado a partir do número de questões e 

fotos dos cálculos em exatas. 

- Forms avaliativo por disciplina (9º ano): 0 a 6,0 

 

 

 

22 a 26.06 No Google Forms com data e horário, tempo 

determinado/estipulado a partir do número de questões e 

fotos dos cálculos em exatas. 

- Considerar a entrega presencial no retorno às aulas como 

parte da nota: 

0 a 2,0 

30% - 1,0 

50% - 1,5 

70% - 2,0 

 

RETORNO 

PRESENCIAL Entrega das atividades realizadas ao longo do período não 

presencial no retorno às aulas (livros, apostilas e cadernos).  

- Simulados ENEM (2º e 3º/EM) 0,5 (bônus na nota 

da Prova da 1a 

Etapa) 

1º - 29.03 e 05.04 

   2º - 13 e 20.04 

- Ficha avaliativa de Educação Física da 1ª Etapa (1º a 3º/EM) 0 a 5,0 15.06 

 

 

COMPOSIÇÃO DA NOTA DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS DO EM 
 

 
 

ORGANIZAÇÃO DA NOTA PARA A 1ª ETAPA 

 

 
 

Alguns Testes da 1ª Etapa, aplicados tradicionalmente fora do calendário padrão de testes, 

não foram realizados presencialmente até o momento em que as aulas foram suspensas, no dia 18/03. 

Eles serão aplicados online, no dia 25/05 – segunda-feira. São estes: 1º ano – Inglês e Espanhol; 2º 

ano – Espanhol e 3º ano – Mini Teste de Química. O conteúdo destes testes será o trabalhado antes 

da suspensão das aulas e revisado durante período não presencial, em aulas síncronas e/ou 

videoaulas e disponibilizaremos 2ª Chamada no retorno às aulas presenciais caso o(a) aluno(a) esteja, 

por qualquer motivo, impossibilitado de realizar a avaliação on line no dia marcado. 

 

Também aplicaremos, através da ferramenta Google Forms, as fichas avaliativas que 

trabalham o contexto e o conteúdo dos livros paradidáticos do 9º/EF de Inglês – Hello! Tens Readers 

- Where is Tina? – Asia and Australia e Espanhol - El Diario Solidario de Renata, na semana de 22 a 

26/06. 



Reiteramos que fichas, testes e formulários, contarão com a possibilidade de 2ª 
chamada, realizada no retorno a nossas atividades presenciais.  

O planejamento dos meses de maio e junho leva em consideração a situação 

dinâmica e incerta que vivenciamos, ajustado para um possível retorno entre junho ou julho, 
podendo ser revisto sempre que necessário. Aguardamos a evolução do cenário para que o 

retorno a nossas atividades presenciais seja definido, por isso é importante o planejamento da 
continuidade das atividades não presenciais. 

Para mais esclarecimentos, continuamos à disposição nos ambientes virtuais de 
aprendizagem e em nossos canais de atendimento, incluindo agora o Agenda Edu, em que os 

senhores passam a ter contato direto com a equipe pedagógica de cada segmento, além do 
WhatsApp (92 99142-9861) e e-mail exclusivo para suporte administrativo e financeiro 

(secretaria@colegiolatosensu.com). 

Agradecemos pelo apoio e parceria, desejando saúde a todos e que em breve 
estejamos de volta à rotina presencial na escola. 

 

 

Atenciosamente, 

 A Direção. 
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