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Senhores pais,
A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) transformou a realidade do sistema educacional,
levando às instituições de ensino a se adaptarem a mediação on-line. Isso pôs em evidência um novo
desafio, para além da forma de lecionar: a avaliação remota da aprendizagem.
Nos últimos meses, a necessidade de distanciamento social nos fez vivenciar uma série de
desafios. Inicialmente, atuamos com as postagens de atividades no portal Moderna Compartilha. Em
seguida, acrescentamos a mediação on-line com as aulas remotas através do Google Meet. Há um
novo desafio que se impõe em nosso contexto: a realização de atividades significativas.
Para refletirmos sobre as ferramentas pedagógicas de ensino utilizadas, atribuiremos pontuação
para as atividades realizadas na sala virtual por mediação on-line: exercícios no livro, listas postadas
através do portal, produção de vídeos e slides, diário de bordo, atividades utilizando diversas
ferramentas pedagógicas (padlet, google forms, menti meter, kahoot, etc.) pois elas têm por
característica ser processual.
Entendendo a avaliação como processo contínuo, alguns trabalhos/atividades já foram
disponibilizados na plataforma. E a maioria dos alunos já realizaram a atividade, outros estão
realizando-as e respondendo ao professor. Algumas dessas atividades poderão ser também
pontuadas, a depender do objetivo da atividade apresentado pelo professor.
Estas atividades significativas terão a pontuação máxima 2,0 pontos.
Apresentaremos a seguir o cronograma das atividades de aprendizagem.
Fiquem atentos a algumas observações:
 Para enviar as atividades aos (às) professores (as), basta clicar na própria atividade da plataforma,
fazer o download do arquivo – adicionar - anexar as páginas (ou pode ser uma foto da atividade
pronta) – enviar.
 Para os alunos que optarem por responder as atividades de forma manuscrita, é preciso respondêlas com atenção, de forma completa, com letra legível e sem rasuras;
 As verificações de aprendizagem acontecerão no horário de aula do professor;
 O professor indicará o tempo que será destinado para execução da atividade;
 Os alunos que tiverem algum empecilho para a realização da atividade de aprendizagem, deverão
entrar em contato com a coordenação através do e-mail: suportecoopcompartilha@hotmail.com,
apresentando sua justificativa no prazo de 48horas, para ser analisado.
 É importante escolher um ambiente físico com ventilação e iluminação adequadas;
 Prepare-se para realizar a atividade, separando todos os materiais necessários;
 Certifique-se de que os dispositivos estejam com bateria suficiente;
 Verifique se o sinal de wi-fi é adequado no local que escolheu para estudar;
 Alimente-se bem, não pule refeições;
 Evite distrações ao seu redor e se concentre.
Nosso esforço principal é para que nossos alunos continuem sua jornada de aprendizado sem
interrupções e com a qualidade que merecem. Reforçamos que, neste momento, a educação não pode
parar.
Salientamos que o nosso Serviço de Orientação Educacional – SOE – está à disposição dos nossos
alunos. Caso desejem, favor entrar em contato com a coordenação para saber como agendar o seu
horário.
Agradecemos a parceria de sempre!
EQUIPE PEDAGÓGICA.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM
1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
PERÍODO

DISCIPLINA

18 a 22/05/2020




LÍNGUA PORTUGUESA
FÍSICA

25 a 28/05/2020




QUÍMICA
HISTÓRIA

01 a 05/06/2020





08 a 12/06/2020

15 a 19/06/2020

PROFESSOR (A)



ANALÚCIA
CLÁUDIO




ANNA CARLLA
AGNALDO /
PABULO

ARTE
REDAÇÃO
MATEMÁTICA





JUCIANA
RENATA QUEIROZ
LULA




FILOSOFIA/SOCIOLOGIA
GEOGRAFIA




IEDA
ALANE




INGLÊS
BIOLOGIA




MANOEL
GIL / PAOLA

