
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
1º ao 5º ano 

 

8 de maio de 2020 
Sobre reposição de aulas e sistema avaliativo 

 
 
 
 
 

Senhores Pais, 

 

O calendário escolar é um meio de organizar a distribuição da carga horária prevista 

na legislação para cada nível, etapa e modalidade da educação nacional ao longo do 

ano escolar. Em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia 

da COVID-19, a Medida Provisória nº 934/2020 flexibilizou excepcionalmente a 

exigência do cumprimento do calendário escolar ao dispensar os estabelecimentos de 

ensino da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho 

escolar, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos 

dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de 

ensino. 

 

O parecer 05/2020 do CNE (Conselho Nacional de Educação) sugere várias 

possibilidades de oferta de carga horária e cumprimento dos dias letivos. 

Reorganizamos nosso calendário e proposta pedagógica, de modo que possamos 

oferecer os dias letivos e carga horária prevista anteriormente, para que o processo 

ensino aprendizagem não sofra maiores rupturas. Não queremos oferecer o mínimo 

proposto pela MP, pois a reorganização do calendário escolar que propusemos visa a 

garantia da realização de atividades escolares para fins de atendimento dos objetivos 

de aprendizagem previstos nos currículos da educação básica, atendendo o disposto 

na legislação e normas correlatas sobre o cumprimento da carga horária. 

 

O novo calendário proposto pelo conselho diretor, será enviado para a 27ª SRE. Assim 

que obtivermos a aprovação, o encaminharemos aos senhores. 

 

Excepcionalmente neste novo cenário, o nosso sistema avaliativo será dividido por 3 

etapas que se compõem da seguinte maneira: 

 

 



 

 

1ª etapa (correspondente aos meses de fevereiro, março, abril e maio): 

valor de 25 pontos; 

 

2ª etapa (correspondente aos meses de junho, julho e agosto): 

valor de 35 pontos;  

 

3ª etapa (correspondente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro): 

valor de 40 pontos. 

 

• Para a 1ª etapa, utilizaremos os seguintes instrumentos avaliativos: 

 

1º ano  Total 

25 pontos 

Português 

Matemática 

Conhecimentos Gerais 

Ensino Religioso / T.D.E 

Trabalhos dirigidos em casa  16 

Avaliação Abrangente - AVA 2 

Avaliação Formativa - AVF 7 

Inglês 

Trabalhos de sala  10 

Trabalho dirigido em casa  8 

Avaliação Abrangente - AVA 2 

Avaliação Formativa - AVF 5 

Literatura e Produção 

Livros Literários  16 

Avaliação Abrangente - AVA 2 

AVF 7 

 

 

2º e 3º anos  Total 

25 pontos 

Português  

Matemática  

Geografia/ História / Ciências  

Literatura e Produção 

Ensino Religioso / T.D.E. 

Avaliação Processual - P1   16 

Avaliação Abrangente - AVA  2 

Avaliação Formativa - AVF 7 

Inglês 

Trabalho dirigido em casa  16 

Avaliação Formativa - AVF 7 

Avaliação Abrangente - AVA  2 

 

 

 



 

 

4º e 5º anos  Total 

25 pontos 

Português 

Matemática 

Geografia/ História / Ciências 

Literatura e Produção 

Ensino Religioso / T.D.E. 

Avaliação Processual - P1   16 

Avaliação Abrangente - AVA  2 

Avaliação Formativa - AVF 7 

Inglês 

Trabalhos de sala 8 

Trabalho dirigido em casa  8 

Avaliação Abrangente - AVA 2 

Avaliação Formativa - AVF 7 

 

• Para os conteúdos de Artes e E.SE, os conceitos serão dados de acordo com as 

atividades realizadas ao longo da etapa. 

• Todas as atividades realizadas em casa serão avaliadas no instrumento AVF 

(avaliação formativa). Por isso, o capricho, organização e pontualidade na entrega 

serão fundamentais. 
 

Na semana de 11 de maio à 15 de maio, os alunos estarão em semana avaliativa 

remota. No dia 11/05 (segunda-feira), conforme proposta anterior, vocês deverão levar 

para o Colégio os materiais que as professoras solicitarão e, neste mesmo dia, 

pegarão o envelope com os roteiros e atividades avaliativas. Lembramos que o 

envelope com as atividades avaliativas deverá ser entregue no dia 18/05 (segunda-

feira). 
 

Fiquem atentos, pois as professoras postarão um vídeo explicativo na sexta-feira 

anterior (08/05), sobre os passos a serem seguidos pelas crianças. Ressaltamos que, 

na semana, não haverá postagem de atividades, videoaulas e nem tarefas, para que 

os alunos possam realizar com tranquilidade as atividades e roteiros propostos pelos 

professores. 
 

Durante a semana, conforme horário agendado, haverá os plantões em tempo real (2º 

ao 5º ano) com as professoras e plantão de inglês (1º ao 5º ano) para que os alunos 

possam tirar dúvidas relacionadas aos roteiros e avaliações. Além disso, as 

professoras, nos horários estipulados, estarão à disposição para esclarecimentos 

sobre as atividades avaliativas.  
 

Qualquer dúvida, entrem em contato com a Equipe Pedagógica. 

Equipe Educativa do CIC 

 


