
Comunicado 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

 

 

Senhores pais e/ou responsáveis,  

Paz e Bem! 

 

Com o intuito de esclarecer dúvidas sobre as decisões pedagógicas adotadas pelo 

Colégio e para informar a todos sobre nossas próximas etapas de trabalho, elaboramos o 

presente comunicado. 

Neste informativo, trataremos dos seguintes temas:  

● retorno ao ensino presencial; 

● avaliação dos alunos até o presente momento; 

● apresentação das próximas etapas de avaliação; 

● apresentação dos procedimentos de encerramento do ano letivo.  
 

Quando voltaremos às aulas presenciais? 

O Colégio Santa Clara retomará as atividades presenciais, assim que houver 

permissão dos órgãos oficiais de saúde e do governo municipal. A escola tem se adaptado às 

atuais recomendações dos órgãos de saúde e tem se preparado para o retorno de acordo 

com os critérios e os protocolos por eles estabelecidos.  
 

 

Por que o Santa Clara modificou seu sistema de avaliação em 2020 e optou por não 

apresentar, até o momento, notas nas atividades escolares? 
O sistema de avaliação de 2020 foi modificado, pois consideramos que a pandemia 

criou novas condições de trabalho que, por conseguinte, demandavam procedimentos 

diferenciados de avaliação.  

 

Os alunos tiveram que aprender e se adaptar ao uso de tecnologias educacionais e os 

professores precisaram criar estratégias para que o ensino emergencial à distância fosse 

possível. Lidamos com muita ansiedade e insegurança por parte dos alunos e, por isso, 

modificamos os meios de avaliação e de devolução dos resultados. Nossa preocupação 

primordial, ao longo dessa transição do sistema presencial para o modelo remoto, foi 

promover o acolhimento e o conforto de nossos alunos, permitindo que eles se dedicassem 

aos seus estudos, sem que se somasse  a todo o sofrimento surgido com a pandemia a 

pressão por resultados e notas.  

 

Ademais, nós nos ajustamos às diversas decisões governamentais de adiamento do 

retorno presencial, o que nos obrigou a reformular e atualizar, mais de uma vez, as nossas 

propostas, sempre em consonância com as determinações oficiais dos órgãos de educação. 

 



Como sei/saberei que o desempenho do meu filho está adequado nesse momento? 

Em nosso último Conselho de Classe, realizado em setembro, analisamos a situação 

escolar dos alunos e identificamos aqueles que ainda apresentavam rendimento insuficiente, 

precisando rever/reorientar suas posturas e procedimentos de estudo. Já iniciamos o envio 

de comunicados sobre os resultados desse Conselho às famílias dos referidos alunos para 

que, a partir dos resultados e observações levantados, pudéssemos, Família e Escola, fazer 

uma intervenção mais eficaz no processo do aluno. (O prazo limite para esta comunicação: 

até 8/10.)  

 
Caso você receba um comunicado da Orientação referente ao Conselho de Classe de 

setembro, este terá por intuito orientar os alunos e as famílias, oferecer os apontamentos 

dos professores e auxiliar no estabelecimento de um plano de retomada dos estudos, para 

que o estudante possa recuperar suas aprendizagens.  

 

Caso você não receba um comunicado da orientação referente ao Conselho de Classe de 

setembro, isso ocorrerá, pois entendemos  que o aluno, até o momento,  atingiu ou superou 

as expectativas dos professores e da escola, cumpriu com os requisitos avaliados do começo 

do ano até agora e demonstrou, pelo resultado das atividades, domínio adequado dos 

conceitos essenciais trabalhados. 

 

 

O que devo/posso fazer se meu filho não demonstrou progressos na aprendizagem e/ou 

domínio satisfatório dos conteúdos essenciais trabalhados? 
Nós consideramos que ainda há tempo para a retomada dos conteúdos essenciais, 

com suporte dos professores e da família. Para isso, pedimos que vocês apoiem seus filhos 

nesse processo e fiquem atentos para que eles entreguem tanto as atividades regulares 

solicitadas pelos professores, quanto as atividades de reposição e complementação.  

 

Outras ações importantes do aluno para a recuperação simultânea de suas aprendizagens 

são: 

● seguir as orientações para revisão, dadas pelos professores nas devolutivas das 

atividades, oferecidas desde o início do ensino remoto;  
● consultar as aulas anteriores postadas nas plataformas educacionais Moodle e 

Google Classroom; 
● esclarecer suas dúvidas durante as aulas síncronas (Meets) ou utilizando as 

ferramentas de comunicação da plataforma Google Classroom; 
● usar os procedimentos de estudo já ensinados pelo Colégio, como: fazer anotações 

completas das aulas, manter registros atualizados e utilizar esses materiais para os 

estudos; 
● entregar tarefas atrasadas.  

 

 

Como serão as próximas etapas de avaliação dos alunos?  
Na avaliação do processo pedagógico dos alunos, continuaremos valorizando a 

qualidade das tarefas e das atividades entregues, a presença e o engajamento nas aulas e a 

manutenção de postura adequada e colaborativa no trabalho escolar.  

 



No final de outubro e na primeira quinzena de novembro, faremos uma nova atividade 

avaliativa individual, contemplando os conteúdos do segundo semestre e seguindo os 

mesmos procedimentos já adotados em junho. A avaliação será realizada em casa, no 

período da tarde, mesmo que haja retorno ao ensino presencial.  

 

No momento atual, como os alunos estão mais bem adaptados ao trabalho à distância 

e ao uso das tecnologias voltadas à aprendizagem, passaremos a atribuir notas percentuais 

às tarefas e atividades postadas na plataforma Google Classroom.  

 
Atenção: a entrega de tarefas e a presença nos Meets são consideradas, legalmente, como 

frequência do aluno à aula, sendo a ausência considerada falta. Lembramos que, de acordo 

com a legislação educacional, a frequência mínima para aprovação do aluno é de 75%. 

Sendo assim, para que os estudantes tenham oportunidade de compensar suas faltas nesse 

contexto da pandemia, possibilitamos o envio de tarefas atrasadas e, em alguns casos, 

solicitaremos atividades de compensação/reposição de ausências. 

 

 

Houve mudança nas etapas de final de ano? Como será o encerramento do ano letivo de 

2020? 
As etapas de avaliação do final de ano de 2020 serão diferentes dos anos anteriores.  

● No mês de dezembro, enviaremos às famílias um relatório dos resultados do 2º 

semestre, no qual apresentaremos as informações qualitativas referentes ao processo 

pedagógico do aluno e ao desenvolvimento de suas aprendizagens.  
● Em conformidade com o nosso Projeto Educativo e Regimento Escolar, haverá uma 

nota final ao aluno, considerando-se a sua produção escolar, as entregas das tarefas 

e atividades, a participação nos Meets, os relatórios qualitativos e as atividades 

avaliativas. Esta nota constará no boletim e no histórico escolar.  
● Discutiremos os casos de todos os alunos nos conselhos de final de ano e 

analisaremos os casos daqueles que não atingiram o desempenho esperado, sempre 

considerando o que será melhor, pedagogicamente, para o seu desenvolvimento 

acadêmico e socioemocional. 
● Em 2020, não haverá as etapas de Prova anual e Exame final. Todas as decisões 

sobre os alunos serão tomadas nos Conselhos Finais. 
● Ocorrerão aulas regulares para todos os alunos até 16/12. As aulas serão síncronas e 

assíncronas até 11/12 e exclusivamente no formato assíncrono de 14 a 16/12.  
● As postagens dos conteúdos desenvolvidos ao longo de 2020 continuarão disponíveis 

para revisão nas plataformas educacionais utilizadas pelo Colégio. 
 

 

O que o Colégio pretende realizar para promover o aprendizado dos alunos e fazer com 

que possíveis defasagens sejam superadas? 
Ao longo de todo o ano letivo, fizemos ajustes e alterações para promover as 

aprendizagens dos alunos, como a aquisição de uma nova plataforma educacional, a 

ampliação dos Meets para possibilitar mais aulas síncronas, a reformulação dos horários 

das aulas e a promoção de diversas oficinas e formações para ampliar a qualificação do 

corpo docente no uso de ferramentas tecnológicas e na promoção do ensino remoto.  



Em 2021, a preocupação com a promoção do aprendizado continuará presente em 

nosso trabalho e no replanejamento do currículo. Os alunos que demonstrarem dificuldades 

continuarão contando com o apoio e o suporte de toda a nossa equipe.  

 

Se desejarem, ficaremos à disposição de vocês, por e-mail, ou para agendamento de 

uma reunião. Reconhecemos que este ano se mostrou desafiador e agradecemos muito a todo 

o apoio que as famílias nos ofereceram. Sempre concebemos que os pais e os responsáveis 

são parceiros essenciais para um bom trabalho educacional e ressaltamos que, neste ano, essa 

parceria tornou-se muito maior. Vocês estiveram, incansavelmente, ainda mais próximos 

para acompanhar os estudos de seus filhos, bem como tiveram que encontrar forças para 

serem pessoas de referência em ajudá-los, enquanto jovens, a enfrentar os desafios do 

isolamento social, do distanciamento dos amigos, do desenvolvimento de novas formas de 

estudo e aprendizado.  

Com certeza, não foi um ano fácil e seremos sempre gratos por esse suporte. Estejam 

certos de que estaremos disponíveis para o que for necessário e de que superaremos as 

adversidades ora existentes. 

 

Equipe Técnica 

 

 


