Comunicado nº 24

Curitiba, 04 de agosto de 2020.

Assunto: Sistema de Avaliação 1º e 2º Trimestres - Ensino Fundamental Anos Finais
e Ensino Médio
Prezados Pais e Estudantes,
Vimos por meio deste, informar-lhes sobre o Sistema de Avaliação do Ensino
Fundamental Anos Finais e Ensino Médio do Colégio Vicentino São José, balizado
pelo seu Projeto Político Pedagógico Pastoral.
Na Educação Vicentina o ato de avaliar permeia todo o processo pedagógico
na perspectiva processual e diagnóstica, contínua e cumulativa, somativa e formativa.
O estudante ocupa o centro do processo ensino e aprendizagem, e o professor
desempenha o papel de mediador do conhecimento.
Ademais, observamos que a reorganização escolar e dinâmica pedagógica
adotada com o Ensino Remoto possibilitou a continuidade aos estudos, ao fazer uso
das tecnologias que transformaram a realidade escolar e trouxeram descobertas,
inúmeras alternativas e desafios, possibilitando a investigação e desenvolvimento da
autonomia dos estudantes.
Durante o mês de agosto, estaremos concluindo o 1º e 2º Trimestres no
formato de Ensino Remoto.
Apresentamos a seguir todos os encaminhamentos pedagógicos a serem
adotados.
I. Prova de Segunda Chamada
Os estudantes que não compareceram às avaliações agendadas até o dia 19
de março, realizarão a Prova de 2ª Chamada no período de 10 a 14 de agosto,
conforme orientação dos respectivos professores via chat da Plataforma Teams e
e-mail. As datas e conteúdos serão enviados pelos professores.
II. Procedimentos de Diagnósticos e de Intervenção Didática Recuperação Paralela de Estudos
O processo de recuperação paralela aos estudos acontece a partir das
dificuldades dos estudantes percebidas pelos professores.
No período de 17 a 21 de agosto serão realizadas as Provas de Recuperação
Paralela para os estudantes identificados pelos professores e Orientação
Educacional. A realização das Provas será via Plataforma Teams.
III. Estudantes com Necessidades Especiais
Os atendimentos ocorrem pela Equipe Multidisciplinar
agendamentos individuais.
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IV. Sistema de Avaliação
O conjunto de todos os instrumentos de avaliação, realizados no período de
fevereiro a agosto, servirão de base para compor as notas do 1º e 2º Trimestre.
Para avaliação do aproveitamento do estudante, será adotado o sistema de 0
(zero) a 100 (cem) pontos em cada instrumento de avaliação, sendo: provas, prova de
2ª chamada, prova de recuperação paralela e Simulado, provas de atualidades a
partir do 9º ano e atividades processuais com devolutiva (resenhas, portfólios,
trabalhos, vídeos, etc), bem como a Ficha Diagnóstica, instrumentos que mensuram o
processo individualizado nos quesitos tarefas de casa e de sala on-line.Todas as
notas dos instrumentos avaliativos aplicados serão somadas à Ficha Diagnóstica e

divididas pelo nº de instrumentos, compondo a média final de cada trimestre. Ao final
do trimestre, o professor poderá descartar a menor nota de provas e/ou simulados do
processo pedagógico do estudante, considerando os avanços significativos. Dessa
forma, será finalizada a média a partir de novo cálculo.
V. Boletins
Os pais e/ou responsáveis pelo estudante receberão os Boletins referentes ao
1º e 2º Trimestres na 1ª quinzena de setembro.
VI. Avaliação Diagnóstica
A partir da definição da retomada das aulas presenciais ou continuidade do
Ensino Remoto na perspectiva híbrida apresentaremos às famílias, novo Calendário
Escolar e Cronograma de Atividades dos Estudantes. Serão realizadas Provas
Diagnósticas, com o objetivo de sondar a aprendizagem dos estudantes para análise
de dados e planejamentos de ações necessárias de intervenção pedagógicas
alinhadas a uma nova reorganização Curricular, contemplando os conteúdos
relevantes e significativos.
Frente à complexidade que a pandemia da COVID-19 nos impõe, são muitas
as incertezas quanto à data de retorno das aulas presenciais, dessa forma
continuamos no aguardo das orientações e liberação dos órgãos competentes.
Conservaremos todos os nossos canais de comunicação ativos, a fim de
mantê-los informados.
Desejando que todas as famílias fiquem bem, suplicamos a Deus que continue
abençoando a todos nós, na certeza de que tudo irá passar e que superaremos este
momento juntos.
Colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
Atenciosamente,

Simone Gianesini
Coordenação Pedagógica

Eliane Dziurkoski
Orientação Educacional

Irmã Leonides Selhorst
Direção

