
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao cumprimentá-los, informamos algumas 

decisões referentes ao Processo Avaliativo dos 

alunos do CSCJ. Como já é do conhecimento de todos, 

o período de isolamento social com restrições às 

atividades presenciais nas escolas tem se estendido. 

Dentro desta realidade e amparados pelo Conselho 

Estadual de Educação RS que expediu um Parecer 

Complementar nº 002/2020, onde em caráter mais 

específico, vêm    contemplados    os   critérios     para   

AVALIAÇÃO     no    período de ATIVIDADES   

DOMICILIARES e REMOTAS no decorrer de um ano 

letivo atípico. Considera-se também o Parecer 

004/2020, que cita a possibilidade de que em 

tempos de Pandemia, a escola ter autonomia de 

adaptar alguns processos como a modalidade 

Trimestral ou Semestral, caso seja necessário.  

 

 Assim, referendado pelos Pareceres citados, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, informa que o 

Processo Avaliativo, no decorrer deste ano, diante da excepcionalidade, será realizado SEMESTRALMENTE, 

permitindo dessa forma um espaço de tempo maior para a assimilação dos conhecimentos e uma avaliação 

mais justa e coerente. 

O 1º Semestre corresponde ao período de 22 de fevereiro a 30 de junho.  Esperamos que no 

decorrer deste período possamos retornar às atividades presenciais e dar continuidade ao processo avaliativo 

complementando aos instrumentos até então utilizados.  

Evidenciamos que os professores foram orientados pela Direção e Coordenações, na composição da 

avaliação dos educandos, onde foram considerados aspectos quantitativos e qualitativos do processo de 

ensino e de aprendizagem relacionados ao tempo presencial e remoto, observando: 

Ensino Fundamental (4º ao 9º ano) e Ensino Médio (com registro em Notas no Boletim): 

 a) acessos sistemáticos à Plataforma UNOi;   

 b) acessos ao APRIMORA EF (4º ao 9º anos); 

 c) participação diária nas aulas interativas no Google Meet;   

 d) entrega de trabalhos; 

 e) avaliações parciais e de sistematização; 

 f) empenho e envolvimento do educando. 

  

Ed. Infantil e 1º ao 3º ano Ens. Fund I:  atividades e acompanhamento sistemático aos alunos para elaboração 

dos Pareceres Descritivos. 

 

 

Lembramos aos alunos sobre a importância 

de acessarem diariamente as Aulas Online, 

permanecendo em dia com o conteúdo que está 

sendo trabalhado de forma participativa a todo o 

processo de ensino aprendizagem que vem sendo 

efetivado. 

 

Finalizamos destacando que nas Escolas da 

REDE VERZERI a avaliação do processo de ensino 

aprendizagem se dá na constante realização do 

processo ação-reflexão-ação, que oportuniza uma                                                                                        

 

tomada de consciência sobre o ato de aprender, 

constituindo parte integrante do processo. 

Desde já contamos com a sua compreensão e 

nos colocamos a disposição. 

 

Atenciosamente,                                                                                      

Equipe Diretiva CSCJ - 14/04/21 


