
 

 
20 de maio de 2020. 

 
 

Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino fundamental,  
 

Esperamos que todos estejam bem e com saúde! 
 
Conforme informado anteriormente, devido à extensão do período de suspensão das aulas e à 

necessidade de evoluirmos no trabalho não presencial, através das plataformas, garantindo o cumprimento 
dos objetivos de aprendizagem e dos conteúdos previstos para este ano letivo, desde o dia 11/05, 
intensificamos o acompanhamento de frequência das aulas ao vivo e de acesso às videoaulas e a outros 
materiais, estando em contato com as famílias sempre que necessário a respeito desses aspectos. Ainda, o 
desenvolvimento de nossas crianças também está e continuará sendo acompanhado ao longo do período 
de atividades não presenciais. Estamos monitorando a participação das crianças e buscando, junto com as 
famílias, meios para que elas não apenas acessem as aulas e materiais, mas tenham o melhor 
aproveitamento possível. 

 
O acompanhamento do desenvolvimento é necessário, para que tenhamos indicadores sobre as 

aprendizagens e dificuldades dos alunos, a serem utilizados no planejamento e alinhamento do trabalho não 
presencial, bem como considerados na retomada 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. Em relação aos instrumentos de acompanhamento de desempenho do trabalho não 
presencial (aulas e atividades nas plataformas), esclarecemos que algumas atividades propostas serão 
usadas especificamente para este fim. Segue o quadro dos instrumentos de acompanhamento da Educação 
Infantil: 

 

Como primeira medida no retorno às aulas, faremos a retomada dos conteúdos e atividades 
desenvolvidos de forma não presencial, dando todo suporte às necessidades das crianças e cumprindo as 
fases e metodologias de acompanhamento, para então fecharmos os relatórios de desempenho (Maternal 
e Jardins I, II e III) e aplicarmos a Prova (1º ano/EF) da 1ª Etapa. Quanto às demais etapas/ciclos avaliativos, 
estamos redimensionando-os, no processo de reestruturação do calendário, que depende da definição da 
data de retorno às aulas para fechamento e divulgação. 

 
 

SÉRIE 
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE 

ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO 
OBSERVAÇÕES 

 

MATERNAL 

JARDIM I 

JARDIM II 

JARDIM III 

Atividades solicitadas a serem encaminhadas ao 
Professor, com devolução de apreciações realizadas por 
ele para o e-mail institucional do (a) aluno (a).  

 

As orientações para envio serão 
passadas junto à atividade. 

Observação dos aspectos percebidos/abrangidos  
durante a participação nos encontros virtuais. 

Baseado no relatório de desempenho 
que usamos no presencial e em demais 
indicadores propostos em ambiente virtual. 

 

 

1º 
ano/EF 

Atividades solicitadas a serem encaminhadas ao 
Professor, com devolução de  apreciações realizadas por 
ele para o e-mail institucional do(a) aluno(a). 

As orientações para envio serão 
passadas junto à atividade. 

Tomada de leitura  realizada pelo Professor 
durante encontros síncronos. 

Baseados em formulários usados do 
presencial. 

Ditado de palavras e frases  realizado pelo 
Professor durante encontros síncronos. 



Conforme mencionamos anteriormente, no retorno às aulas presenciais, receberemos as atividades 
e produções das crianças, realizadas ao longo do período não presencial, para apreciação e 
acompanhamento, de forma a valorizar e avaliar a evolução e o processo de desenvolvimento contínuo da 
criança.  

 
Ainda, nossa proposta de trabalho com a rotina escolar não presencial permanece em constante 

avaliação e aprimoramento e, nesse sentido, nos próximos dias, intensificaremos as videoaulas de 
Matemática no 1º ano/EF. Elas terão maior duração e serão mais detalhadas, a fim de oferecer suporte para 
que os alunos entendam os conceitos matemáticos com maior autonomia e segurança. Nos momentos de 
interação ao vivo, também abordaremos os conhecimentos matemáticos com o intuito de prestarmos maior 
suporte no desenvolvimento desses conhecimentos.  

 
Para mais esclarecimentos, continuamos à disposição nos 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 dos canais abaixo: 

 
Unidades Manaus – WhatsApp (99142-9861) e e-mail secretaria@colegiolatosensu.com 
 
Unidade Acre – Telefone (99241-6339) e e-mail pedro.campelo@colegiolatosensu.com.br 
 
Certos de que estaremos juntos em breve, exaltamos nosso agradecimento especial pela parceria 

diária dos senhores e desejamos saúde a todos. 
 
 

Atenciosamente, 
 

 A Direção. 
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