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PREZADOS PAIS OU RESPONSÁVEIS...

Estamos em um período que exige o isolamento social e cuidados com a higiene e
com a saúde no geral. Neste momento, entendemos que é primordial estarmos em
segurança em nossas casas, respeitando as normas legais estabelecidas pelos órgãos
governamentais que estipulam prazos, considerando os desdobramentos da pandemia da
Covid-19.
Os professores, pedagogos, diretores e Secretaria Municipal de Educação estão
empenhados em propor atividades e meios que possibilitem a seu filho(a) estimular a
escrita, a leitura, a interpretação e o cálculo de maneira independente.
O trabalho pedagógico realizado nesse período de pandemia compreende atividades
de todas as disciplinas (Componentes Curriculares) a serem realizadas pelos alunos sem
a interação direta do professor, ou quando possível o aluno entra em contato com o
professor via redes sociais (Messenger ou whatsapp).
Conforme o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica, a avaliação é um processo
contínuo, sistemático e cumulativo, onde se observam os aspectos qualitativos e
quantitativos no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. Sendo assim, os Estudos
Domiciliares (atividades das apostilas) e as atividades não-presenciais constituirão a
avaliação deste período de isolamento social.
Então, o aluno que não entregar as apostilas ou não fizer as atividades propostas
NÃO receberá nota / conceito, ou seja, NÃO será avaliado. Cada apostila é composta por
várias atividades de todas as disciplinas e a não realização dessas atividades resultará em
“0” (zero). Informamos ainda, que o resultado das atividades e a avaliação do seu filho será
comunicada no retorno das atividades presenciais. É também por meio da entrega das
apostilas e da realização das atividades que os professores estarão registrando a
frequência do aluno.
Ressalto ainda que todas as atividades propostas estão de acordo com as
Disciplinas (Componentes Curriculares) e Conteúdos (Objeto do Conhecimento) da BNCC
e do Planejamento Anual, e que todas as atividades e seus conteúdos serão retomados
pelos professores quando as aulas voltarem ao normal.
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Temos certeza que nesse período de pandemia o trabalho em conjunto, escola e
família, favorece significativas aprendizagens.

Secretaria Municipal de Educação
Bela Vista do Toldo, 25 de Junho de 2020.

