
 

COLÉGIO SANTA CLARA 
Comunicado 054/2020 

 

São Paulo, 19 de maio de 2020. 

Prezados pais e responsáveis, Paz e Bem! 

INFORMATIVO SOBRE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS – Em Tempo 

de Covid-19 

Ao longo de nossa experiência de ensino à distância, temos permanentemente buscado 

adequação às necessidades, tanto dos alunos e famílias, quanto dos professores e da 

comunidade escolar como um todo. Temos avaliado a participação dos alunos em cada um dos 

níveis de ensino, observando as especificidades pedagógicas de cada um deles em seus 

respectivos ambientes virtuais de aprendizagens: os Blogs e a plataforma Moodle. Em relação à 

elaboração das atividades propostas para os alunos, bem como orientações, prazos de entrega, 

temos sido flexíveis e solidários às exigências do contexto. 

Desse modo, consideramos ser importante explicitar algumas informações sobre como 

estamos acompanhando a aprendizagem dos alunos no trabalho que realizamos à distância. 

Lembramos que nossa proposta educacional está fundamentada e organizada nas três 

dimensões dos conteúdos escolares: os conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Os conteúdos atitudinais recebem toda a nossa atenção porque eles possibilitam as 

diversas aprendizagens dos alunos e também reorientam o trabalho pedagógico quando 

necessário. Sendo assim, além dos itens abaixo descritos, ressaltamos que o engajamento, 

perseverança e a autonomia dos alunos são valorizados pelos professores no processo de 

aprendizagem, por acreditarmos que são valores fundamentais, ainda mais nesse contexto de 

estudo à distância. 

Ainda quanto a isso, cabe salientar que os responsáveis serão informados por meio de e-

mail quando da ausência reiterada do aluno nos encontros ao vivo e sobre a ausência de entrega 

de atividades solicitadas. 

Outras Considerações sobre nosso trabalho pedagógico à distância 

1. Avaliação do desempenho dos alunos 

O que temos feito: 

1.1. Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

Educação Infantil e 1º Anos 

Os alunos da Educação Infantil e dos 1º anos precisam de apoio para a realização das propostas. 

Nesse sentido, reafirmamos a importância do acompanhamento familiar e diário das atividades 

apresentadas nos blogs, tais como: 

● meets com os professores; 

● realização de pesquisas; 

● resolução de atividades no caderno de estudo; 

● envio de atividades realizadas para os murais e participação em murais coletivos (1º ano,) que 

são utilizadas como avaliações diagnósticas, para que possamos acompanhar o desenvolvimento 

da aprendizagem dos alunos, bem como, se necessário, replanejarmos as nossas propostas. 



Os alunos que porventura não conseguiram realizar algumas propostas, por problemas 

relacionados à tecnologia, ou mesmo, vinculados à dinâmica familiar, ainda poderão realizá-las, 

visto que as mesmas se encontram permanentemente disponíveis nos blogs. Ao retornarmos às 

aulas presenciais, continuaremos realizando atividades diagnósticas, com o objetivo de 

identificarmos as necessidades individuais para, assim, darmos prosseguimento ao nosso 

trabalho. 

Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano) 
As aprendizagens fundamentais de cada disciplina para as atividades on-line estão sendo 
permanentemente avaliadas por meio de diversos instrumentos: 
● avaliações dialogadas em momentos de aula ao vivo; 
● fotografia de trabalhos, pesquisas e resolução de exercícios; 
● avaliação oral; 
● Google formulários; 
● elaboração de murais coletivos; 
● acompanhamento da participação dos alunos; 
● entrega de atividades (fotografia de atividades realizadas no caderno de estudos, folhas 
complementares, materiais para os murais); 
● contato entre orientação/professores com aluno e família para acompanhamento e orientações 
relativas ao processo pedagógico. 

As informações obtidas a partir do mapeamento dos instrumentos de avaliação citados 
possibilitam diagnósticos que orientam as mediações do professor junto ao aluno, tendo em vista 
o processo individual de avaliação. Nesse sentido, é de extrema importância que as atividades 
solicitadas para envio sejam encaminhadas para que o professor tenha condições de avaliar o 
processo de aprendizagem. Além das avaliações diagnósticas que estamos realizando neste 
período de estudo on-line com os alunos, ao retornarmos, faremos outras com o objetivo de 
identificar as condições de aprendizagens dos alunos, as necessidades que ainda precisam ser 
atendidas pelo trabalho pedagógico. 

1.2. Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
A seguir, apresentaremos o sistema de avaliação a ser desenvolvido pelo Ensino Fundamental II 
e Médio. 

1. Até o dia 5/6, os alunos poderão entregar atividades passadas que, porventura, não 
tenham sido entregues devido, por exemplo, às dificuldades de organização, acesso aos recursos 
tecnológicos para realizá-las, etc. 

2. Durante o mês de junho, os professores enviarão aos alunos uma devolutiva, com 
enfoque qualitativo (sem atribuição de notas), do período de trabalho até o momento presente. 

3. Em junho, os alunos farão atividades avaliativas dos conteúdos conceituais e 
Procedimentais essenciais das disciplinas e que foram trabalhados durante o período de 
isolamento. 

● A proposta de atividade trará todas as orientações para que os alunos possam realizá-las. 
Ainda assim, nos dias das avaliações, haverá um encontro via Meet com os alunos, no qual estes 
poderão esclarecer possíveis dúvidas e contar com o apoio do professor. 

● Os alunos terão até o final do dia para realizar e postar a atividade, podendo consultar e 
revisar seus materiais para desenvolver a proposta. 

● Haverá apenas uma atividade planejada para o dia, e será divulgado um calendário 
específico destas. A/s outra/s aula/s do dia ocorrerá/ão normalmente, mas não haverá solicitação 
de tarefas após as aulas. 

4. Durante o mês de agosto, em nossa retomada do trabalho, presencialmente ou não, 
daremos o retorno das avaliações aplicadas em junho, ainda com enfoque qualitativo 
Programação quando do retorno presencial (em data a ser definida pelos órgãos competentes). 



1. Presencialmente, após um período de trabalho e de adaptação dos alunos, faremos uma 
avaliação diagnóstica que subsidiará a retomada de conteúdos essenciais não consolidados a fim 
de que possamos finalizar o processo de avaliação. 

2. O resultado da avaliação de todo o período será expresso em notas. 

Agradecemos a compreensão e dedicação de todos neste momento, colocando-nos à 
disposição para quaisquer outras dúvidas. Para contato com os orientadores dos respectivos 
níveis, favor utilizar os seguintes e-mails: 

 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
 
apoioped@colegio-santaclara.com.br (Irmã Suinan e Maria José) 
apoioped2@colegio-santaclara.com.br (Ivy ) 
leila.verardo@colegio-santaclara.com.br (Educação Infantil e 1º ano) 
regina.miguel@colegio-santaclara.com.br (2º e 3º ano) 
teresa.santos@colegio-santaclara.com.br (4º e 5º ano) 
 
Ensino Fundamental II orientacaofiicsc@gmail.com (Carla, Márcia, Rita) 
 
Ensino Médio ensinomediosantaclara@gmail.com (Carlos e Elaine) 
 

Atenciosamente 
 

Equipe Técnica 
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