
 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – SACRAMENTINAS 
 

 

 

Vitória da Conquista, 10 de junho de 2020. 

 

Senhores pais ou responsáveis pelos alunos do 1º e 2º ano - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, 
 

A realidade do sistema educacional foi modificada completamente no ano de 2020 em decorrência da 

pandemia do COVID-19, levando as instituições de ensino a se adaptarem a essa nova realidade. Isso pôs em 

evidência um desafio quanto ao processo de avaliação do ensino. 

Avaliação é um diagnóstico, mais que simplesmente somar pontuações e calcular notas, um processo 

que deverá ser contínuo, cumulativo e diversificado, abrangendo metodologias e ferramentas disponíveis na 

atual situação. Portanto, é imprescindível que esse processo de verificação da aprendizagem, seja vivenciado 

por professor e aluno no dia a dia, de forma que o professor possa observar, acompanhar e considerar toda a 

produção desenvolvida por cada aluno durante o processo de ensino aprendizagem, e que prevaleça os 

aspectos qualitativos e os resultados de todos os trabalhos desenvolvidos. 

Com esse pensamento e visando a humanização da Educação, para finalizar o nosso primeiro 

semestre, teremos um momento em que os alunos poderão expressar suas experiências e vivências durante 

esse período de pandemia, para responder os itens listados a seguir. Para tanto, deverá escolher um recurso 

que poderá ser: mural, painel, música, paródia, colagens, pintura, poesias, dobraduras, maquete, produção de 

texto ou história em quadrinhos, e abusar da criatividade. 

 Questões que devem ser respondidas pelo aluno ao realizar a atividade: 
 

1-    O que essa pandemia me ensinou? 

2-    O que eu nunca imaginei fazer e fiz durante esse processo? 

3-    Do que eu mais senti saudade que nunca imaginei sentir? De coisas, pessoas, lugares? 

4-    De todas as matérias e assuntos trabalhados pelos meus professores o que mais me tocou ou       

transmitiu um aprendizado? 

5-   Qual(is) foi(ram) a(s) marca(s) positiva(s) que foi(ram) deixada(s) por essa pandemia em você até o 

presente momento? 
 

Também poderão fazer parte do trabalho outras aprendizagens que aconteceram no ambiente familiar 

e que foram além das aulas transmitidas à distância, pois sabemos que a aprendizagem pode acontecer de 

diversas formas como fazendo uma receita, um jogo ou uma brincadeira com a família. 

Os trabalhos deverão ser encaminhados para o e-mail da professora, até dia 18/06/2020. 

Solicitamos que observem o  cronograma (em anexo) das atividades que serão pontuadas e as 

respectivas datas de entrega. 

Aguardamos, com grande expectativa, os trabalhos de vocês, pois temos a certeza de que veremos 

trabalhos maravilhosos! 

 

Atenciosamente, 

 

Tânia Regina Benevides Santos 

Coordenadora Pedagógica - Ensino Fund. - Anos Iniciais. 

 

 

 


