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Feedback
das Reuniões do

2º ao 5º ano
ENSINO FUNDAMENTAL



Senhores pais ou responsáveis 

 Nos últimos dias 25 e 26/06 realizamos Encontros Pedagógicos com os 
professores e as famílias dos alunos do 2º ao 5º ano. Foram encontros importantes 
e nos permitiram diminuir um pouco a saudade que sentimos dos nossos encontros 
presencias e dos nossos contatos do dia a dia. Agradecemos a todos que 
participaram e colaboraram com ideias e sugestões interessantes. 

 

 
 Os alunos farão apenas duas atividades avaliativas por disciplina:
uma parcial e uma final.

• As avaliações acontecerão no período de duas semanas, nos dias de aulas 
síncronas.

 Os alunos terão os seguintes tempos para concluírem as atividades:  das 
07h30 às 13h (turno matutino) e das 13h30 às 18h (turno vespertino).

 Apenas os alunos do 2º ano terão um tempo mais longo para a realização da 
prova, ficando liberada até às 20h, pela pouca autonomia e necessidade de ajuda 
de um adulto.

• Nesses dias, as aulas começarão pelo zoom, com as professoras explicando 
as provas e tirando dúvidas sobre o tempo e a forma de responder as provas. Essa 
parte acontecerá até às 8h/14h, no máximo.  

• Depois dessa etapa inicial, todos sairão da sala do ZOOM e acessarão as 
provas no Clube do aluno. As professoras ficarão disponíveis e os alunos que 
tiverem dúvidas poderão perguntar usando o ícone “mensagens” no Clube do Aluno, 
até 10h (turmas do matutino) e 16h (turmas do vespertino). 

 As provas acontecerão no modelo Quiz, com questões objetivas, que terão 
valor de 0 a 9.

Sobre as próximas avaliações,
ainda no período de aulas remotas:
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 Fizemos um resumo dos temas tratados 
na ocasião para informar àqueles que não 
puderem participar e para deixar registrado 
como fonte de consulta posterior. 



  A pontuação complementar (1 ponto) será referente à postura do aluno. Os 
critérios observados para atribuição dessa nota serão:
 •A frequência e postura do aluno durante as aulas síncronas – 0,5
 •Acesso e realização das atividades assíncronas no prazo determinando – 0,5

• Enviaremos comunicado com o cronograma de estudo e lembrete das datas 
com antecedência de duas semanas. 
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Datas das Avaliações Parciais
• 20/07 – Língua Portuguesa
• 22/07 – Matemática
• 27/07 – Ciências da Natureza
• 29/07 – Ciências Humanas

Datas das Avaliações Finais
• 31/08 – Língua Portuguesa
• 02/09 – Ciências Humanas
• 09/09 – Ciências da Natureza
• 11/09 – Matemática

Sobre a participação das crianças nas aulas síncronas.
Temos acompanhado as aulas e observado posturas que não colaboram com o bom 
desempenho de alunos e professores. Já testamos usar os microfones fechados ou abertos 
por muito tempo, mas nem um modelo nem outro parecem e�cientes. Estamos orientando 
os professores a ministrarem as aulas com microfones abertos, mas em alguns momentos é 
necessário fechar para que o professor consiga conduzir a aula, e abrir posteriormente para 
possíveis dúvidas. Isso será necessário, principalmente, em turmas onde há pouca 
capacidade das crianças de administrar o tempo de participação e o tempo de escuta. As 
mensagens pelo chat estão liberadas, porém, o envio deve ser exclusivamente para o 
professor. Não deve haver conversas paralelas entre alunos. 

Contato com os professores – estão disponíveis no Clube do Aluno os 
e-mails dos professores para que as famílias entrem em contato usando esse canal de 
comunicação, caso precisem tirar dúvidas, ou resolver alguma questão pedagógica. 
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Encontros com Psicóloga – vamos organizar encontros com a Psicóloga 
Adriana Pitta e os alunos, com o objetivo de favorecer conversas sobre os assuntos que 
estão preocupando ou provocando medo às crianças e para realizar meditação com elas.  

Resultado da pesquisa – já está disponível no site da escola.

Oficina de Matemática – para melhor atender a todas as famílias, em vez das 
o�cinas, optamos por gravar vídeos que explicam a maneira correta de efetuar os 
algoritmos em cada nível escolar. Pedimos que os pais ou ajudadores assistam para que 
utilizem os mesmos termos e nomenclaturas que as professoras utilizam. Outro cuidado 
importante que solicitamos é que não antecipem conteúdos que ainda serão apresentados 
para a turma.

Experiências de Ciências – salientamos a importância das experiências 
que as crianças realizam nas aulas de Ciências da Natureza. Não são atividades obrigatórias, 
mas são extremamente importantes no processo de aprendizagem e fazem parte do 
Ensino por Investigação, proposto pela BNCC. Por isso, pedimos que as famílias favoreçam 
a realização, provendo o material e valorizando o processo e as aprendizagens. 

 Lembramos que continuamos disponíveis para 
ajudá-los. Caso precisem, entrem em contato conosco 
pelos canais de comunicação. Estamos com saudades e 
torcendo pelo nosso breve retorno! 

Com amor,

Coordenação pedagógica.
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