Gaspar, 12 de junho de 2020.
COMUNICADO AOS PAIS / RESPONSÁVEIS
ASSUNTO: AVALIAÇÕES / MÉDIAS / PARECERES DESCRITIVOS
Prezados pais ou responsáveis,
Considerando que já temos uma data definida para o retorno das aulas presenciais, estabelecido para o dia
03/08;
Considerando a necessidade de tornar cientes estudantes e familiares a respeito do seu desempenho ao longo
desse período letivo;
Considerando o que dispõe a Resolução n. 009 da CEE/SC de 19/03/2020 sobre a avaliação:

VI – o conteúdo estudado nas atividades escolares não presenciais poderá compor, a critério de cada instituição
ou rede de ensino, nota ou conceito para o boletim escolar.
§ 1 o A avaliação do conteúdo estudado nas atividades escolares não presenciais ficará a critério do
planejamento elaborado pelo docente, podendo ser objeto de avaliação presencial posterior, bem como ser
atribuída nota ou conceito à atividade específica realizada no período não presencial;
O Colégio Uni informa, aos pais e responsáveis, o calendário de atividades avaliativas e fechamento de notas e
pareceres descritivos deste primeiro semestre.
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11 – Feriado Corpus Cristi
25 a 30 – Período de entrega de avaliações / atividades
pelos alunos que ainda possuem pendências

13 a 17 – Período de reavaliação
20 a 22 – Fechamento das médias / pareceres descritivos
23 – Divulgação das médias semestrais / pareceres
descritivos
24 de julho a 02 de agosto – recesso escolar

Importante!


Composição das médias / pareceres descritivos
Os professores farão uma média semestral, desde o início do ano até o recesso. No caso da educação
infantil e primeiro ano, os professores farão o parecer descritivo. Serão consideradas todas as avaliações
(testes, exercícios, trabalhos, atividades...) feitas presencialmente e remotamente, além da participação
dos estudantes nas aulas.



O que é esse período de entrega de pendências?
É a oportunidade de os estudantes entregarem as atividades / trabalhos / avaliações que possam ter
ficado pendentes durante esse tempo, por conta de eventuais dificuldades que tenham tido com a
internet ou com a rotina de estudos em casa. Neste caso, o professor vai definir o valor que dará às
atividades entregues fora do prazo. Os estudantes e familiares precisam fazer a conferência de suas
pendências no Unimestre. Havendo dúvidas, podem recorrer ao professor, o qual dará as orientações.



O que é esse período de reavaliação?
É o período que o professor tem para concluir sua avaliação ou parecer descritivo da turma / estudante.
O professor tem autonomia para retomar conteúdo e refazer alguma avaliação, caso julgue necessário.
Pode, inclusive, fazer em grupos de alunos ou individualmente.



Quando as médias / pareceres descritivos serão divulgadas?
As notas e pareceres descritivos poderão ser conferidos no Unimestre, dia 23/07. Durante os meses de
junho / julho, o professor ainda poderá fazer novas atividades avaliativas.



Recesso escolar
De 24 de julho a 02 de agosto, os estudantes entrarão em recesso escolar. Durante este período, a
escola estará se preparando para o retono às aulas presenciais, colocando em prática todos os
protocolos de higienização de ambientes e de instruções a funcionários e a professores para garantir a
segurança de todos no retorno.



Recuperação
No retorno das aulas presenciais, os alunos terão direito a uma avaliação de recuperação, caso seja
necessário.

Dúvidas podem ser esclarecidas por meio dos seguintes contatos:
direcao@unigaspar.com.br – Sandra Maria de Aguiar (diretora Pedagógica)
coordena@unigaspar.com.br – Daniela Moser (coordenadora pedagógica fund. 2 e médio)
coordenacao@unigaspar.com.br – Luciane Magali Berti (coordenadora pedagógica do infantil e fund. 1)

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

