“

“As pequenas coisas são pequenas, sim, mas
coisa grande é ser fiel nas pequenas coisas.”
(Madre Clara)

Queridas Famílias,

Porto Alegre, 14 de agosto de 2020.

Paz e Bem!
É com gratidão que iniciamos esta carta, parabenizando o envolvimento das famílias e dos
estudantes no processo de ensino remoto. Como nos diz nossa fundadora Madre Clara: “Na união, todas
as vantagens”.
Diante do resultado da avaliação diagnóstica, consideramos a viabilidade de fechamento do
primeiro processo avaliativo de 2020. Empregaremos o sistema semestral, sendo esse primeiro de 18 de
fevereiro a 18 de setembro de 2020. Manteremos os processos utilizados pela Escola, com sistema de
avaliação por notas.
Após as devolutivas das atividades domiciliares solicitadas pelos professores para fins de
avaliação diagnóstica, decidimos, devido a qualidade dos trabalhos enviados e em respeito ao empenho
demonstrado pelos estudantes, valorizar essas atividades, bem como oportunizar, para aqueles que não
entregaram ou querem refazer os trabalhos. Para isso, organizamos a distribuição dos valores de notas
da seguinte forma:
Atividades domiciliares de todos os componentes curriculares, solicitadas via cronograma enviado em
30 de junho. Prazo de entrega até 04 de setembro. O conjunto dessas atividades terá valor 5,0, que será
distribuído conforme critérios abaixo:


1,25 – números de atividades entregues.



1,25 – coerência (está de acordo com o que foi proposto).



1,25 – clareza (nitidez, ideias claras, pensamento lógico).



1,25 – desenvolvimento

As atividades solicitadas em 30 de junho serão, a partir de agora, avaliadas com nota e as
devolutivas feitas aos estudantes até 21 de agosto. Para aqueles estudantes que quiserem melhorar a
nota, será dada a oportunidade de refazer as atividades. Aos estudantes que ainda possuem muitas
pendências de entrega, será reforçada a necessidade das devolutivas para o fechamento do processo
avaliativo. O SOE2 entrará em contato com famílias dos estudantes com muitas pendências.
Trabalho – valor 2,0 – será solicitado um trabalho que envolva o pensamento crítico e criativo, baseado
em assuntos trabalhados ao longo do primeiro semestre. Prazo de entrega de 24 de agosto a 04 de
setembro.
Autoavaliação – valor 1,5 – será disponibilizada nas salas de aula em 31 de agosto e ficará disponível
até 04 de setembro. Para os estudantes que não acessam a plataforma, a autoavaliação será
disponibilizada juntamente ao planejamento da semana e deverá ser devolvida à escola preenchida até
04 de setembro.
Participação – valor 1,5 –presença nas aulas on-line, as interações por vídeo, áudio ou chat (serão
levadas em conta as condições de acesso de cada estudante), as entregas até então solicitadas. Aos
estudantes que não estão participando das aulas síncronas, a participação será avaliada por meio da
comprovação da realização das atividades dos planejamentos.
Aos estudantes que não conseguirem fechar suas médias em 7,0, as notas ficarão em aberto e
deverão ser ofertadas recuperações paralelas. O SOE entrará em contato com as famílias dos
estudantes que não apresentarem recursos suficientes para o fechamento das notas.
Contaremos ainda com um Conselho participativo, em que será agendado com cada família, a
partir de 12 de setembro (sábado letivo) um encontro on-line pelo acesso das salas de aula. Nesse
conselho, os professores farão às famílias a devolutiva do processo de aprendizagem do estudante, a

partir do que foi possível ser observado até o momento, mediante pareceres encaminhados pelos
professores ao SOE2. Esse processo será orientado e conduzido pelo SOE2.
Os boletins serão enviados para o e-mail dos responsáveis cadastrado na escola, de 05 a 09 de
outubro.
Todas as atividades poderão ser enviadas através da Plataforma Google Education ou entregues
na Escola na semana de 24 de agosto a 04 de setembro, mediante agendamento prévio (contatos por
3336-4509, 984322041 ou secretaria@escolansbrasil.com.br). Todo material entregue na Escola será
protocolado e disponibilizado aos professores.
Para garantirmos a segurança sanitária de todos os envolvidos no recebimento dos materiais,
solicitamos que os mesmos sejam entregues separadamente por componente curricular, em um
“saquinho” para folhas, devidamente identificado com o nome completo do estudante, a turma e o nome
do(a) professor(a).
Informamos ainda, que não haverá o registro da frequência nos boletins do primeiro semestre (da
Educação Infantil ao 9º ano).
Porém, a escola prosseguirá realizando o controle de presença, como tem feito desde o início das
aulas síncronas on-line. Os nossos controles estão todos registrados no Plano de Ação Pedagógico
Pastoral - COVID-19, de acordo com as orientações dos órgãos competentes educativos.
Contudo, ressaltamos a importância da participação dos estudantes nas aulas síncronas para
acompanhamento e efetivação do processo de aprendizagem.
Qualquer dúvida ou dificuldade, pedimos que entrem em contato com os Serviços da Escola.
Para dúvidas pontuais sobre os conteúdos e dinâmicas das aulas, a comunicação pode acontecer
diretamente com o respectivo professor por meio do e-mail institucional ou pelos canais de comunicação
disponibilizados nas salas de aula do Google. Lembrando que o professor responderá no seu horário de
trabalho na Escola. Demais questões devem ser direcionadas ao e-mail da Secretaria da Escola
(secretaria@escolansbrasil.com.br) ou pelos telefones 3336-4509 e 984322041.

Contem sempre conosco!
Nosso abraço fraterno na confiança de que a Mãe Aparecida caminha conosco.
Direção e Equipe Pedagógica

