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É verdade que a mudança promovida pelo novo Coronavírus foi abrupta, não 

permitindo que as escolas tivessem tempo para fazê-la com planejamento. Contudo, 

precisamos planejar a volta, a fim de que o transtorno causado por algo incomum (vírus) 

não seja ainda maior. Nosso calendário escolar está devidamente homologado e 

aprovado pela Assessoria Pedagógica Estadual. Está detalhado na nossa agenda escolar 

que os alunos receberão logo nos primeiros dias de aula, mas vimos pormenorizar aqui, 

haja vista que é ponto de inquietude de muitas famílias saber como o colégio está 

pensando fazer para minimizar as aprendizagens essenciais, por ventura não alcançada 

em 2020 e definida para 2021, bem como os recursos didáticos e estratégias aplicáveis 

para assegurar a sequência do desenvolvimento pedagógico de cada aluno. 

 

1º Bimestre 22/02 a 07/05 

 

No início de cada bimestre, o aluno recebe o Critério de Avaliação onde constam as 

datas abaixo e ainda valoração e conteúdo programático que será cobrado em cada 

componente curricular, assim vocês pais saberão exatamente o que, quando e como seu 

filho (a) estará sendo avaliado. 

 

22 a 26/02 – Semana de Sondagem, ainda não utilizaremos livro didático, faremos 

revisão geral de pré- requisitos de cada componente curricular, com atenção especial 

aos aspectos socioemocionais. 

 

01 a 05/03 - Aplicação de Avaliação Diagnóstica, presencial, faremos apenas Português 

e Matemática, partindo do pressuposto que sabendo ler, escrever, interpretar e com bom 

raciocínio lógico consegue acompanhar as demais disciplinas curriculares. 

 

08 a 31/03 – Dados coletados na Avaliação Diagnóstica, trabalhar com afinco e 

diferentes metodologias os dados colhidos. 
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23 a 29/03 – Avaliação mensal on – line (Google forms) será dessa forma para que os 

professores utilizem todo o tempo nessa atenção individualizada com os alunos. 

 

22/03 – Início de utilização dos livros didáticos. Estes serão introduzidos e utilizados na 

medida em que os professores percebam  que os alunos têm autonomia. Estes também 

não serão utilizados de forma linear, mas obedecendo a sequência que melhor assegurar 

a autonomia referida anteriormente. 

 

15 a 23/04 – Avaliações Bimestrais, presencial, serão reservados dois dias para cada 

componente curricular, pensando no modelo híbrido. Nessa semana de avaliação quem 

estiver presente utilizará as 3 primeiras aulas desenvolvendo a avaliação, quem estiver 

em casa ficará as 3 primeiras aulas desenvolvendo atividades postadas no classroom, e 

as 2 últimas aulas todos voltam para as aulas síncronas ( em tempo real com os 

professores). 

Além de todo esse cuidado, nesses quase dois meses de aula, ainda faremos a semana de 

reforço. 

 

26 a 30/04 – Reforço pedagógico no contraturno. Chamaremos para aula presencial os 

casos que requerem maior atenção individualizada dos professores. Porém os demais 

alunos poderão participar do reforço de forma remota com transmissão simultânea ou 

revendo as gravações. Lembrando que como o reforço é no contra turno e possivelmente 

com outro professor, no horário regular os professores regentes ou conselheiros 

continuarão com o mesmo nível de acompanhamento e atenção individualizada. 

 

03 a 07/05 – Avaliação Complementar aplicada pela Orientação Educacional, deixando 

mais uma vez os professores livres para o corpo a corpo com os alunos. 

Os próximos bimestres serão enviados na medida em que formos observando o 

desenrolar dos acontecimentos. 

Cuiabá, 30 de novembro de 2020. 
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