
 

 
Rio Branco, 20 de maio de 2020. 

 
 

Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis do Ensino Fundamental II (6º a 8º anos),  
 
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, 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. 

 
Como primeiras medidas no retorno às aulas, faremos (1) a revisão de conteúdos e aplicação dos 

Testes da 1ª Etapa que ficaram pendentes por conta da suspensão (POR 6º ano; CIE 7º e 8º anos) e (2) a 
retomada dos conteúdos e atividades desenvolvidos 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). Dessa forma, 
nos planejamos para fechar a 1ª Etapa Letiva somente após o retorno às aulas presenciais e um trabalho de 
retomada dos conteúdos desenvolvidos nas plataformas. 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. 

 
Em relação aos instrumentos de acompanhamento de desempenho do trabalho não presencial (aulas 

e atividades nas plataformas), esclarecemos que alguns dos exercícios e atividades propostos, 
disponibilizados nas plataformas, serão usados especificamente para este fim. Não será atribuída nota, mas 
gerarão relatório sobre a realização e o desempenho. Eles estarão sempre indicados como atividade 
obrigatória, a ser realizada/entregue num prazo determinado. Segue o quadro dos instrumentos de 
acompanhamento do Ensino Fundamental II: 

 

DISCIPLINA ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO 
DATA PREVISTA PARA 
REALIZAÇÃO 

PORTUGUÊ
S e MATEMÁTICA 

- 2 atividades no Google Forms, com questões que envolvem 
o conteúdo trabalhado, bem como a leitura e a interpretação de 
suportes e problemas 

Português e 

Matemática – 25 a 29/05 e 22 

a 29/06  

HISTÓRIA, 
GEOGRAFIA e 

CIÊNCIAS 

- 1 atividade no Google Forms, com questões que envolvem 
o conteúdo trabalhado, bem como a leitura e a interpretação de 
suportes e problemas 

Ciências, História e 

Geografia – 15 a 22/06 

OBS:  As atividades no Google Forms, previstas como instrumentos de acompanhamento de desempenho, serão 
aplicadas no retorno às aulas presenciais para os alunos que estejam, por qualquer motivo, impossibilitados de acessar/realizar a 
atividade no período não presencial. 



REDAÇÃO 

- Produção textual a ser encaminhada ao Professor, com 
devolução da correção para o e-mail institucional do (a) aluno (a). * 

* O anexo da foto/scanner da imagem do texto produzido 
manualmente pelo (a) aluno (a) deverá ser encaminhado ao e-mail 
institucional do professor. Disponibilizaremos na sala de aula virtual as 
orientações para auxiliar no processo, com indicação de aplicativos 
que podem ser usados.  

 
 

Quinzenalmente 

 
* O anexo da foto/scanner da imagem do texto produzido manualmente pelo (a) aluno (a) deverá ser 

encaminhado ao e-mail institucional do professor. Disponibilizaremos na sala de aula virtual as orientações 
para auxiliar no processo, com indicação de aplicativos que podem ser usados.  Quinzenalmente 

 
Durante esse período de atividades não presenciais, também estamos dando seguimento ao trabalho 

com alguns dos paradidáticos previstos para a 1ª Etapa. Nesse sentido, após o período indicado para leitura 
e as aulas síncronas (ao vivo) de abordagem e revisão das obras, faremos a aplicação de um trabalho 
avaliativo em Google Forms, que corresponderá aos 2,0 pontos do paradidático na composição da nota do 
Teste da 1ª Etapa. Os trabalhos serão divulgados na plataforma com antecedência e os alunos terão um 
prazo para realização. A entrega é automática, visto que ao responder ao formulário do Google Forms, as 
respostas são imediatamente registradas e acessadas pela escola. Ainda, disponibilizaremos, para esses 
trabalhos, 2ª chamada no retorno às aulas presenciais, caso o (a) aluno(a) esteja por qualquer motivo 
impossibilitado de acessar/realizar a atividade. 

 
Segue o quadro dos paradidáticos de cada série: 
 

Série Obra Data Prevista Para Realização 

6º ano/EF Fábulas e apólogos da Amazônia (Português) 
Para hacer um pastel del manzana (Espanhol) 

Português e Espanhol – 25 a 29/05 

História – 29/06 a 03/07 
7º ano/EF Polyanna (Português) 

No tempo do Feudalismo (História) 
De no en no (Espanhol) 

8º ano/EF A nuvem (Português) 
Revolução Industrial (História) 
Quien quiére a las viejos (Espanhol) 

 
Por fim, ratificamos que na volta às aulas presenciais receberemos todas as atividades realizadas 

pelos alunos ao longo do período não presencial. Esse material será retomado, em sala de aula, pelos 
Professores, bem como passará pelo processo de acompanhamento para análise do desenvolvimento e 
suporte quanto a pendências e dificuldades. 

 
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: 

 
Unidade Acre – Telefone (99241-6339) e e-mail pedro.campelo@colegiolatosensu.com.br 
  
Agradecemos pelo apoio e parceria, desejando saúde a todos e que em breve estejamos de volta à 

rotina presencial na escola. 
 

Atenciosamente, 
 

 A Direção. 

mailto:pedro.campelo@colegiolatosensu.com.br

