
 
 

Circular nº 005/2020                                                                  Goiás, 29 de abril de 2020. 

 

 Senhores Pais, 

 Conforme comunicado publicado no site do Colégio Alternativo – COOPECIGO e nos grupos 

de pais do WhatsApp (criados pela escola), com data de 16 de abril de 2020, divulgaremos, por meio 

desta Circular, as estratégias e meios a serem utilizados para concluirmos a avaliação da 

aprendizagem referente ao primeiro bimestre deste ano de 2020. 

 Vivemos um período de quarentena, provocada pelo novo Coronavírus, COVID 19, em que as 

aulas presenciais foram suspensas, com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de disseminação 

da COVID 19. Assim sendo e para garantir o direito à educação de crianças e jovens, mantendo-os 

ativos, com disciplina e horário de estudo, fortalecendo o hábito de leitura, a prática de exercícios e 

de reflexões e abertos a novas experiências, o Conselho Estadual de Educação de Goiás estabeleceu, 

no Sistema Educativo do Estado de Goiás, o regime especial de aulas não presenciais mediadas por 

tecnologias ou outras formas (ou: a realização de atividades não presenciais e/ou presenciais 

mediadas por tecnologias). 

 Nossas aulas presenciais estão suspensas desde o dia 16 de março. A partir desta data, a 

escola se organizou e passou a publicar em seu site, semanalmente, a agenda semanal de atividades 

para cada turma. Foi informado, no comunicado supracitado, que as atividades que compõem essas 

agendas seriam avaliadas com atribuição de nota. À ocasião, pedimos aos senhores que auxiliassem 

os filhos a se organizarem com as atividades, visto que elas seriam parte da nota do primeiro 

bimestre. 

 Passamos a informar, então, como será concluído o processo de avaliação da aprendizagem 

referente ao primeiro bimestre de 2020. 

 ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ao 9º ano 

 Primeira etapa de avaliações já realizadas presencialmente, enquanto estávamos com aulas 

presencias – 3,5 (três pontos e meio) 

 Agenda de atividades semanais à distância, não presenciais e/ou presencias mediadas por 

tecnologias*
1
 – (Agenda 1 a Agenda 5 – 16/03 a 17/04) - 5,0 (cinco pontos) 

 Avaliação da Aprendizagem não presencial – Semana de provas EAD/não presenciais
*2

 ( 

11 a 15 de maio) - 3,5 (três pontos e meio) 

 Total: 12,0 (doze pontos) 

 

 Disciplinas com apenas uma aula semanal e que já realizaram a prova na 1ª 

etapa: Cooperativismo – 6º ano, Filosofia – 7º ao 9º ano e Ensino Religioso 8º e 9º. 

- Primeira etapa de avaliações já realizadas presencialmente, enquanto estávamos com aulas 

presencias – 5,0 (cinco pontos) 

– Atividades EAD/não presenciais ou presenciais mediadas por tecnologias referentes às 

Agendas Semanais*
1
 (Agenda 1 a Agenda 5 – 16/03 a 17/04) – 5,0 (cinco pontos) 

– Atividades extras (autoavaliação, pesquisa, diário, outros) – 2,0 (dois pontos)  

– Total: 12,0 (doze pontos) 



 
 

 Disciplinas com apenas uma aula semanal e que não tiveram prova na 1ª etapa: 

Arte – 6º ao 9º, Educação Física – 6º ao 9º e Ensino Religioso 6º e 7º: 

– Atividades EAD/não presenciais ou presenciais mediadas por tecnologias referentes às 

Agendas Semanais*
1
 (Agenda 1 a Agenda 5 – 16/03 a 17/04) – 5,0 (cinco pontos) 

– Avaliação da Aprendizagem não presencial - Semana de provas EAD/não presenciais
*2

 ( 11 

a 15 de maio) – 5,0 (cinco pontos) 

– Atividades extras (autoavaliação, pesquisa, diário, outros) – 2,0 (dois pontos)  

– Total: 12,0 (doze pontos) 

 

OBSERVAÇÃO: não haverá simulado para o Ensino Fundamental, mas os dois pontos 

extras do simulado foram acrescidos às atividades não presenciais ou presenciais mediadas por 

tecnologias, isto é, atividades previstas e realizadas de acordo com as agendas semanais. 

  

 ENSINO MÉDIO – 1º ao 3º ano 

 Primeira etapa de avaliações já realizadas presencialmente, enquanto estávamos com aulas 

presencias – 3,5 (três pontos e meio) 

 Agenda de atividades semanais à distância, não presenciais e/ou presencias mediadas por 

tecnologias*
1 

- (Agenda 1 a agenda 5 – 16/03 a 17/04) – 3,0  (três pontos) 

 Avaliação da Aprendizagem não presencial
*2

 – Semana de provas EAD/não presenciais – 

(11 a 15 de maio). 3,5 (três pontos e meio) 

 Simulado ON LINE SFB
*3

 (18 a 22/05) – 2,0 (dois pontos) 

 Total: 12,0 (doze pontos) 

 

 Disciplinas que não tiveram prova na 1ª etapa: Sociologia, Filosofia, Gramática, 

Arte (1º e 3º anos), Inglês (3º ano) e Educação Física. 

– Agenda de atividades semanais à distância, não presenciais e/ou presencias mediadas por 

tecnologias*
1 

- (Agenda 1 a agenda 5 – 16/03 a 17/04) – 5,0 (cinco pontos) 

- Avaliação da Aprendizagem não presencial
*2

 – Semana de provas EAD/não presenciais – (11 

a 15 de maio) – 5,0 (cinco pontos) 

– Simulado ON LINE SFB
*3

 (18 a 22/05) – 2,0 (dois pontos) 

- Total: 12,0 (doze pontos)  

 

*
1
 – Atividades EAD/não presenciais ou presenciais mediadas por tecnologias referentes às 

Agendas Semanais – serão contempladas as atividades nos livros, fichas complementares, 

videoconferência, debates via WhatsApp e outros meios de interação utilizados no período de 

afastamento social (16 de março até 17/04). 

*
2
 – Avaliação da aprendizagem não presencial - Semana de prova EAD/Não presencial (11 a 15 

de maio) – As provas contemplarão o conteúdo ministrado presencialmente (conteúdos 

trabalhados após a realização da prova presencial – 1ª etapa – em fevereiro, até o dia 14 de março) 

e os conteúdos ministrados de forma não presencial (após 16 de março até 17/04). Os alunos 

poderão consultar seus materiais. Pedimos aos pais que orientem os filhos no sentido de que não 

haja consulta ao colega. É importante que cada um realize a atividade de acordo com o que 

aprendeu, possibilitando ao professor a continuidade ou retomada do processo. A Agenda (ou 



 
 

Calendário) de Avaliações, com duas ou três provas por dia, será publicada/o no site na sexta-

feira, 08/05/2020, até as 18h, e conterá todas as orientações sobre a realização e a entrega de cada 

atividade. Já as provas/atividades avaliativas serão postadas diariamente, neste período (de acordo 

com o Calendário), no site da escola, até as 9h, e os alunos terão até as 17h para fazer a atividade 

e devolver, no mesmo dia, ao professor. No período das 9h às 13h, os professores das disciplinas 

que estiverem realizando atividades avaliativas naquele dia estarão de plantão para orientações 

referentes às atividades, não para “dar respostas às questões”, mas para esclarecer dúvidas que 

surgirem em relação a “como” fazer, caso não esteja claro para o aluno. 

*3 
– Serão encaminhadas no grupo de pais de WhatsApp (criado pela escola) e nos grupos de cada 

turma, bem como serão disponibilizadas no site da escola as informações e orientações aos pais e 

alunos referentes ao Simulado on line SFB (somente para o Ensino Médio).
 
O login e a senha 

para a realização do simulado serão encaminhados a cada pai/aluno (no privado). 

  

 É importante esclarecer que não haverá a possibilidade de realizar prova em segunda 

chamada. Se o aluno não fizer a prova na data e horário marcados, por motivo justificável, a família 

deve procurar a direção ou coordenação da escola para dar o devido encaminhamento ao caso. 

 Havendo dúvidas, busquem o esclarecimento junto ao grupo gestor. 

 Atenciosamente, 

Direção/Coordenação  


