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INFORMATIVO AOS PAIS 

AVALIAÇÕES 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (6º AO 9º ano) E ENSINO MÉDIO 

 
Goiânia, 26 de maio de 2020. 

Senhores Pais, Mães e/ou Responsáveis,  
 
Paz e Bem!  

 
Considerando que o processo das aulas não presenciais poderá se estender para o mês 

de junho, devido aos pedidos constantes dos órgãos de saúde pelo distanciamento social, 

acreditamos na significativa importância de darmos prosseguimento com o planejamento das 

nossas ações pedagógicas para os próximos dias, especialmente no que se refere ao processo 

avaliativo. Até a data de hoje, 26 de maio, o Conselho Estadual de Educação (CEE) ainda não se 

pronunciou sobre retorno às aulas presenciais em Goiás. 

Esse período de atividades escolares de forma não presencial, em decorrência da 

pandemia causada pelo COVID-19 é, sem dúvida, permeado por muitos desafios e muitas 

aprendizagens, o que exigirá de cada um de nós um espírito colaborativo para que o trabalho 

pedagógico aconteça da melhor forma, em prol da aprendizagem dos nossos alunos. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) diz que: “É importante garantir uma avaliação 

equilibrada dos estudantes em função das diferentes situações que serão enfrentadas em cada 

sistema de ensino, assegurando as mesmas oportunidades a todos que participam das 

avaliações”. 

E segundo o Conselho Estadual de Educação (CEE), cada unidade escolar poderá avaliar 

os alunos nos moldes que julgar possível e necessário, registrando devidamente o processo 

avaliativo e garantindo plenamente os direitos de aprendizagem dos alunos. 

 

Dessa forma, destacamos algumas orientações: 

Visto que a partir da retomada às aulas, daremos continuidade aos Períodos Pedagógicos, 

é pertinente considerar diferentes instrumentos de avaliação para favorecer o acompanhamento 

do processo de aprendizagem dos estudantes neste momento atual e incentivar o seu 

comprometimento com a realização das atividades, com qualidade.  Os seguintes instrumentos 

avaliativos já estão/ou estarão sendo utilizados: 
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1º Período Pedagógico 

- P1 (6º ano 9º): avaliações valor 6,0 + 4,0 de conceito (foram realizadas no período de 

aulas presenciais). 

- P1 (Ensino Médio): avaliações valor 10,0 (foram realizadas no período de aulas 

presenciais). 

Para os alunos que não fizeram essa avaliação, organizaremos as provas substitutivas.  

- P2 (6º ao 9º e Ensino Médio): Realização das atividades não presenciais + participação 

nas aulas online + Atividade de Verificação da Aprendizagem (10,0) 

- Simulado impresso para as turmas do 6º ao 9º ano. Iremos informar a data para pegar e 

devolver no Colégio. 

- Simulado SAS/ENEM para as turmas do Ensino Médio. Será feito online através da 

plataforma SAS. 

- Recuperação Paralela: será feita após o fechamento e analise das notas. Organizaremos 

horários especiais para aulas e atividades online. 

 

2º Período Pedagógico 

- P1: os alunos farão avaliações com valor 6,0 (6º ao 9º e Ensino) juntamente com os 

professores, seguindo um cronograma que enviaremos posteriormente. As avaliações serão on-

line e aplicadas no período de 15 a 26/06/2020. A realização das atividades não presenciais, com 

devolutiva para os professores, e a participação nas aulas on-line terão valor (4,0). 

A metodologia adotada permite interação entre o professor e o aluno, além de variar a 

forma de avaliar pensando no melhor aproveitamento dos nossos alunos. 

Essas técnicas, mais do que quantificar, ela tem a finalidade de qualificar a aprendizagem 

e são essenciais para extrair o melhor aproveitamento do aluno, ajudando-o a retomar e a fixar o 

conteúdo que foi ministrado. Tanto agora como no retorno às aulas presenciais, todo esse 

processo está e continuará sendo discutido, analisado e considerado por toda equipe educacional, 

em vista de um planejamento de ações e estratégias que garantam a equidade e a aprendizagem 

significativa para todos os nossos alunos.   

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.  

Que Deus abençoe a cada um de nós, nossas famílias e o mundo inteiro. 

Grata pela compreensão e parceria. 

Equipe Diretiva 

 


