
 

 

 

COLÉGIO SÃO BENTO  

 CRICIÚMA (SC), 13 de maio de 2020. 

Acolhe - Assiste - Educa 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

COMUNICADO 

 

Novas Medidas Pedagógicas para o 

 Ensino Fundamental Anos Iniciais  

em função da Quarentena COVID – 19   
      
  Senhores Pais e /ou Responsáveis, 

 
                      Devido à incerteza que se coloca no cenário catarinense, em relação ao retorno às 

aulas, conforme pensado para o dia 1° de junho do ano em curso, em vista de toda a situação 
da pandemia, ainda bastante preocupante, o Colégio São Bento tomará algumas medidas 
pedagógicas, a fim de maior aproveitamento pedagógico do ano letivo, que entrarão em vigor 
a partir do dia 18 de maio. Desse modo, informamos que: 

 

1. As aulas ocorrerão das 13h15min às 17h30min, seguindo o horário normal de cada turma 

(aquele que já vendo sendo feito), porém, agora, com aulas de 45min de duração cada uma, 

que acontecerão da seguinte forma: 

 

Aulas Horários 

1ª 13h15min às 14h 

2ª 14h às 14h45min 

3ª 14h45min às 15h30min 

Recreio / Intervalo 15h30min às 16h 

4ª 16h às 16h45min 

5ª 16h45min às 17h30min 

 

2. O horário da turma de seu filho será postado no site do Colégio, no portal do aluno, na central 

de downloads, com as aulas de cada componente curricular (disciplina), em cada dia da 

semana, nos horários acima destacados, para que não fique nenhuma dúvida. 

 

3. O processo de avaliação das aulas não presenciais contará com trabalhos individuais, 

avaliações escritas, sondagens da escrita, testes de leitura, de tabuada, tarefa feita, lista de 

problemas, trabalhos artísticos... em cada ano e em todos os componentes curriculares 

(disciplinas). Para a efetivação de boa parte dos tipos de avaliação citados e também de 

atividades de fixação, passaremos a trabalhar com as ferramentas disponibilizadas no Plurall 

para esse fim. Para isso, segue abaixo o passo a passo de como acessar às avaliações e às 

atividades para facilitar o entendimento: 

 

• Acesse www.plurall.net 

• Faça login 

• Acesse maestro 

http://www.plurall.net/
http://www.plurall.net/


 

 

• Escolha a aba disciplina e clique na disciplina que haverá avaliação 

4. Cada avaliação será previamente agendada pelo professor da disciplina, no site do Colégio, 

no portal do aluno, com o conteúdo a ser estudado e reforçado no grupo de WhatsApp para 

recados da turma.   

 

5. Os alunos que não atingirem média 7,0 nas avaliações de qualquer componente curricular 

(disciplina), com exceção de trabalhos, receberão antes atividades para reforçar seu 

aprendizado e terão direito a fazer uma reavaliação para substituir a nota mais baixa naquele 

componente (disciplina), de acordo com calendário a ser enviado posteriormente, porém 

sempre no contraturno, com início às 8h30min. 

 

6. Os alunos que, por motivo de doença, morte na família ou outras dificuldades forem  

impedidos de realizar a avaliação no dia designado, poderão realizar prova de 2ª chamada, 

obedecendo calendário enviado, mediante atestado médico ou justificativa formalizada para a 

Orientação Educacional / Giselle de Bem Blauth (a ser analisada junto à Direção) , com o 

motivo, o nome completo do aluno, ano/turma, professora, a avaliação na disciplina que perdeu 

e sua data correspondente, através de e-mail para a secretaria do colégio pelo endereço: 

secretaria@colegiosaobento.net em até 48 horas após a realização da avaliação. 

 

7. Para maior organização das famílias, já ficam comunicadas as datas do final do trimestre e 

de realização de reavaliações e provas de 2ª chamada. Contudo, na segunda quinzena de 

junho será enviado calendário, especificando a data por disciplina tanto das provas de 2ª 

chamada quanto das reavaliações. 

 

                Atividades                  Datas      Horário 

Encerramento do 1° Trimestre 30/06/2020           - 

Período de provas de 2ª Chamada 26, 29 e 30/06 /2020 08h30min 

Período de Reavaliações 02,03,06 e 07/07/2020 08h30min 

Obs.: Caso as aulas retornem antes dessas datas, é preciso fazer inscrição na secretaria tanto  

para as provas de 2ª chamada como para as reavaliações. 

 

8. Os profissionais do Suporte Técnico do Plurall, no colégio, continuarão à disposição, das 

13h15min às 17h30min, para auxiliar as famílias que necessitarem por WhatsApp (Darlaine: 

99933-2868, Tadeu: 99669-0302 e Gislane: 99994-8225 ) ou pelo telefone do Colégio 3433-

3070.  

 

9. Também haverá a nota de participação, de valor 10,0, como existia nas aulas presenciais, 

porém com critérios mais flexibilizados para o momento, sendo os seguintes:  

 

Critérios  

Assiduidade 

Disciplina/Respeito 

Responsabilidade / Tarefas 

Esforço / Atividades 

Atenção e Interesse 

Obs.: O valor e a explicação de cada critério poderá ser obtido pelo professor da turma. 

mailto:secretaria@colegiosaobento.net
mailto:secretaria@colegiosaobento.net


 

 

 
10. Toda informação oficial do Colégio continuará sendo postada no site do Colégio, por e-mail 

e também via aplicativo. 

 

11. Os recados dos professores serão postados apenas no grupo de WhatsApp recém criado 

pelo professor de cada turma junto dos pais e/ ou responsáveis por cada criança, de forma que 

apenas ele, o professor, coloque a informação. Em caso de um maior esclarecimento, os pais 

falam no privado com o professor, seja ele o titular da classe ou os demais. 

 

12. Com relação à avaliação das crianças do 1º ano, que tem caráter descritivo e como foco 

maior a alfabetização, no que se refere à construção da leitura, da escrita e também das noções 

matemáticas, faremos duas avaliações, uma no final do 2º trimestre e outra no final do 3º 

trimestre, visto que temos ciência que precisamos dar mais tempo a nossas crianças e ter mais 

tempo junto delas, apoiando e auxiliando-as para que se apropriem desse aprendizado com 

maior segurança e tranquilidade. 

 

13. Os pais dos alunos que tiverem livro de Artes, livro de Ensino Religioso e caderno Anglo de 

Inglês no Colégio, deverão apanhar esse material na escola, com a professora titular de classe, 

de acordo com a escala a seguir, visto que agora faz-se necessário para melhor 

desenvolvimento dessas aulas. Destacamos que todas as medidas preventivas de saúde serão 

tomadas para essa ação e, por isso, solicitamos também, que venha apenas um dos 

responsáveis pela criança, fazendo uso de máscara, entrando pelo portão lateral do colégio e 

sendo orientado por um funcionário até às salas de entrega. 

 

DATA HORÁRIO ANO LOCAL 

14/05 08h às 09h30min 1º ano Salas  11, 12 e 14 ( térreo) 

14/05 10h às 11h30min 3º ano Salas  11, 12, 13 e 14 ( térreo) 

15/05 08h às 09h30min 2º ano Salas  11, 12, 13 e 14 ( térreo) 

15/05 10h às 11h30min 5º ano Salas  11, 12, 13 e 14 ( térreo) 

18/05 08h às 09h30min 4º ano Salas  11, 12, 13 e 14 ( térreo) 

 

 

               Na certeza de sempre contarmos com seu apoio, desde já agradecemos, e nos 

colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

      Atenciosamente, 

 

 

A Direção, Orientação Pedagógica e Orientação Educacional dos Anos Iniciais 

 

 

 


