Família e Escola precisam atuar em conjunto num só objetivo: formar
uma pessoa completa, desenvolvendo todas as suas capacidades.
Andrea Ramal

CIRCULAR INTERNO nº 12/2020

Teresina, 25 de maio de 2020.

ASSUNTO: COMUNICADO
AOS: Pais e Alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais – Prédio I
DA: Direção Geral do Colégio Madre Savina
Em razão da atual situação em que estamos vivendo mundialmente e alinhada às medidas preventivas
decretadas pela Prefeitura Municipal de Teresina e Governo do Estado do Piauí referentes à suspensão das aulas
como enfrentamento à Pandemia da Covid-19 e com o Parecer CNE/CP nº 5/2020 aprovado pelo Conselho Nacional
de Educação sobre orientações com vistas a Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de
atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, apresentamos à nossa comunidade escolar, o novo Calendário das Avaliações que serão aplicadas brevemente:
1º ao 5º Ano – Ensino Fundamental Anos Iniciais
08, 09, 10 e 12 DE JUNHO
AVALIAÇÃO BIMESTRAL -1º BIMESTRE
* O Roteiro de Avaliações com a distribuição de disciplinas e horários será divulgado em breve.
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS NOTAS:
1º ao 5ºANO
1º BIMESTRE: As Avaliações Mensais já aconteceram de forma presencial antes da suspensão das aulas.
- As Avaliações Bimestrais, acontecerão de forma online, através da Plataforma Zoom Educa.

EDUCAÇÃO INFANTIL
As Aulas Remotas na Educação Infantil tornaram-se uma alternativa real para todas as crianças e famílias e com isso, houve a necessidade de repensar o planejamento em respeito aos direitos de aprendizagem. A
escola vem disponibilizando conteúdo lúdico e criativo, com duração específica, assim é o universo digital de nossas
aulas online, respeitando sempre a maturação neurológica de nossos pequenos do infantil.
O Planejamento das aulas nesse segmento se configura em REFLEXIVO, PARTICIPATIVO e FLEXÍVEL,
prevendo atingir certos pré-requisitos para o processo de aprendizagem. Nessa faixa etária, a Avaliação é Contínua
e Diagnóstica, ela acontece em todo o percurso do processo. As possibilidades de se avaliar uma criança são infinitas e diversas, tanto em metodologias quanto em ferramentas.
Por essas razões, as crianças da Educação Infantil, de Maternal I ao Infantil II, não estão inseridas nas
avaliações por plataformas, pois será necessário o feedback dos pais, o realinhar das expectativas de aprendizagem e privilegiar aquilo que é fundamental para cada etapa nesse processo de Ensino-Aprendizagem. No ato do
retorno das aulas presenciais, serão mensurados o desenvolvimento integral das nossas crianças.
IMPORTANTE: Nos próximos dias, divulgaremos tutorial de como ter acesso à Plataforma Zoom Educa,
bem como às Avaliações, seguindo o calendário divulgado nesta circular. Fiquem atentos às
nossas redes sociais.
Saúde e Paz!
Cordialmente,
Família Madre Savina.
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