
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA

“Potencializando a educação que vem do coração!”     

Circular 07/2020

Assunto: Fechamento do Primeiro Bimestre de 2020: orientações sobre as aulas
online e atividades avaliativas.

Prezados Alunos, Pais e/ou Responsáveis e Educadores,

Iniciamos de maneira satisfatória as aulas online pelo Google Meet. Tivemos as
primeiras  aulas  e  estamos recebendo  um retorno positivo  quanto  à participação  e
evolução das turmas.

Conforme mencionado na circular  anterior,  sabemos que algumas situações
adversas poderão  ocorrer  e  fugir  do  nosso  controle,  porém acreditamos que  será
possível avançarmos juntos nesta modalidade, tendo tranquilidade, disciplina e foco.  

A  partir  da  semana que  vem ampliaremos  o  horário  das  aulas.  As  turmas
passarão a ter mais um tempo de 50 minutos de aula por dia e as demais disciplinas
continuarão enviando diariamente material de suporte pedagógico e atividades através
do Aplicativo Escola em Movimento. Segue o horário em anexo.

 I – Quanto às Aulas online e Atividades Pedagógicas.

Além de reforçar e ampliar nossos “combinados”, seguem orientações sobre a
participação do(a) aluno(a) nas aulas virtuais:

 Ter a senha de acesso;

 Entrar na sala alguns minutos antes. Se por acaso identificar algum problema
no acesso, favor entrar em contato com a Coordenação Pedagógica ou com
algum colega da turma.  A Equipe Pedagógica do Colégio estará atenta para
ajudar;

 Preparar  o  máximo  possível  um  ambiente  adequado,  sem  distrações,
interferências e estímulos externos . Atenção ao vestuário durante a aula!;

 Manter  por perto  todo o material da disciplina, o estojo  e uma garrafinha de
água;

 Identificar-se e apresentar-se na aula.  A aula é destinada somente aos alunos
do Colégio em suas respectivas turmas. Não é permitido fornecer o código de
acesso à aula para terceiros ou para alunos que não façam parte da turma;

 Manter o respeito para com os professores e  colegas.  O tempo de aula é
precioso,  por  isso  solicitamos  o  cumprimento  das  “regras  virtuais”  e
disciplinares explicitadas no Manual do Aluno, tais como: evitar brincadeiras,
conversas paralelas e postagens de links ou conteúdos inadequados no chat
que desviam a atenção e demonstram incompatibilidade com o momento da
aula.  O chat deverá ser utilizado para tirar dúvidas e/ou  conforme a orientação
dada pelo(a)  professor(a) durante a aula;



 Atender ao comando de desabilitar o microfone ou câmera , quando solicitado;

 Não é permitido utilizar a gravação da aula ou o print da mesma , para fins de 
divulgação, uso indevido ou ilícito de exposição de imagem ou conteúdo;

 A disciplina, organização e ajustes necessários são crescentes e contínuos. 
Estamos todos e juntos nos adaptando;

 Aos responsáveis do Ensino Fundamental I, do 1º ao 4º ano, contamos com o
seu  suporte  e  mediação.  Nossas  crianças  precisam  de  auxílio  para  a
organização. Devido a pouca idade, poderá ser ainda mais abstrato e confuso
para eles se organizarem, sem a interação social e sem toda a ambientação e
vivências afetivas e efetivas de uma sala de aula presencial. Ainda que haja
ansiedade  e  preocupação também dos senhores,  pedimos a  confiança e  a
compreensão  de que tudo ficará  cada vez melhor  enquanto  perdurar  este
período em que estamos afastados.

II – Encerramento do Primeiro Bimestre Letivo e Avaliações.

Tendo em vista o encerramento do Primeiro Bimestre (04/02 a 24/04), iremos 
realizar as avaliações de acordo com o que segue abaixo:

 Finalizaremos as avaliações referentes ao primeiro bimestre até o dia 15 de
maio de 2020, para os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental a 3ª Série do
Ensino Médio;

 Quais  conteúdos  serão  avaliados?   Serão  os  conteúdos  trabalhados
presencialmente  até  o  dia  13  de  março  e  durante  o  período  corrente  de
Quarentena.  O  direcionamento  e  apontamento  exato  do  que  e  como  será
avaliado  será determinado e orientado pelo(a)  professor(a) da disciplina;

 Avaliação Parcial: serão pontuadas as  avaliações  que  já  foram feitas  no
Colégio  antes  da  Quarentena  e  a  estas,  serão  complementados  pontos
adquiridos na realização de tarefas a serem indicadas pelo(a) professor(a);

 Quem não aplicou a Avaliação Parcial? O(A) professor(a) que não aplicou  a
avaliação parcial da sua disciplina,  fará uma avaliação valendo 6 (seis) pontos
e  complementará  a  nota da  avaliação   parcial  com  trabalhos,  valendo até
4 (quatro) pontos. Haverá prazo de entrega;

 Avaliação Bimestral: Cada professor(a) utilizará de um instrumento avaliativo
valendo 6 (seis) pontos. Os outros 4 (quatro)  pontos da avaliação bimestral
serão  complementados   com  as  propostas  de  trabalhos  e/ou  atividades
designadas pelos(as)  professores(as) de cada disciplina.  Haverá prazos de
entrega das atividades avaliativas por parte dos alunos; 

Obs.: No retorno às aulas presenciais, haverá a realização de recuperação 
paralela  para este período.



 Dica: Mantenha em dia os exercícios de  EBEM ( Extraordinária Bateria de
Exercícios Misericórdia), a realização dos formulários Google, as páginas dos
livros, leituras e vídeos recomendados. A avaliação é um processo contínuo;

 A organização e manutenção da rotina de estudos em casa auxiliará  muito
para a aquisição de aprendizagem. Nosso objetivo não é a quantidade, mas a
qualidade. Sabemos da particularidade e excepcionalidade da situação, mas
incentivamos  os  alunos  a  investirem  no  seu  próprio   processo  educativo
aprendendo novas maneiras de aprender e estudar. Ressaltamos, mais uma
vez,  que  toda  ajuda  da  família  será  de  suma  importância  nesta  etapa
domiciliar;

 Comunicamos que no retorno às aulas presenciais, haverá avaliação  com o
intuito de testagem e verificação da necessidade ou não de intervenções no
processo  de  ensino  e  aprendizagem,  visando  recuperar  as  defasagens  e
considerando os objetos de conhecimento (conteúdos) desenvolvidos através
do Ensino a Distância;

 Excepcionalmente, os alunos das turmas do 1º ano do Ensino Fundamental I,
não serão avaliados com nota durante este bimestre devido a particularidade
do processo de alfabetização no qual estão inseridos. As crianças precisarão
passar  posteriormente  e  presencialmente  pela  sondagem  diagnóstica
pertinente à metodologia e prática pedagógicas .

Mais  uma vez  agradecemos  e  colocamo-nos  à  disposição  e  contamos  com a
parceria de todos.

#somostodosmisericordia

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2020

Equipe Diretiva


