
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL II 
ENSINO MÉDIO 

 

29 de maio de 2020 
Reorganização do calendário escolar 

 
 

Prezados Pais, 
 

De acordo com o cenário que ainda estamos vivendo, 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 de acordo com os 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 e publicaremos aos 

alunos. 

 

De acordo com esta realidade, o nosso sistema de avaliação será dividido em 3 

etapas. São elas: 

 

1ª ETAPA 

Período: do dia 3/2 ao dia 15/6 (70 dias). 

Valor: 25 pontos 

 

2ª ETAPA:  

Período: de 16/6 a 16/9 (65 dias) 

Valor: 35 pontos 



 

 

 

3 ETAPA:  

Período: de 17/9 a 23/12 (65 dias) 

Valor: 40 pontos 

 

Apresentamos o detalhamento da 1ª Etapa: 

 

Ensino fundamental séries finais 

Testes 4 pontos  

Avaliação 12 pontos 

Atividades diversificadas (Avaliação Formativa)  9 pontos 
 

Ensino Médio - 1ª e 2ª séries 

Simulado  4 pontos  

Avaliação  12 pontos 

Atividades diversificadas (Avaliação Formativa)  9 pontos 
 

Ensino Médio - 3ª série  

Simulado  4 pontos  

Avaliação 12pontos 

Atividades diversificadas (Avaliação Formativa) 7 pontos 

Simulado ENEM 2 pontos 
 

* As atividades das disciplinas de Arte e Escola da Inteligência poderão ser realizadas 

de forma síncrona ou assíncrona. 

* Em Literatura, os professores do EF programaram 4 testes no valor de 5 pontos cada 

um. As atividades diversificadas, no valor de 5 pontos, poderão ser realizadas de 

forma síncrona e assíncrona. 

* A disciplina de Ensino Religioso terá a seguinte distribuição de pontos: uma 

avaliação no valor de 10 pontos e atividades diversificadas (avaliação formativa) no 

valor de 15 pontos. 

 

Continuamos à disposição, para os esclarecimentos de dúvidas ou assuntos que 

poderão surgir, ao longo desse processo pedagógico. 

 

Obrigada pelo apoio e confiança depositada em nosso trabalho. 

 

Atenciosamente 

Equipe Educativa do CIC 

“Nossa confiança na misericórdia de Deus deve ser 
ilimitada. Ele nos dará o que necessitamos” 

 
(Ecos do pensamento de Santa Carmen Sallés) 


