Prezadas Famílias
Nesses tempos adversos, em meio a um clima de instabilidade social para o qual
nenhum de nós foi preparado, temos trabalhado, incansavelmente, para proporcionar a
cada aluno a continuidade de seu desenvolvimento escolar.
Desta forma, adaptando-nos à força das circunstâncias e guiados pelo compromisso de buscar o que pode ser feito de melhor, visamos o bem estar e a continuidade do
processo de aprendizagem de nossos estudantes Savinianos.
Ressaltamos o empenho e a dedicação de todos os nossos professores pela mobilização frente à definição por oferta de aulas em ambiente digital, reiterando o comprometimento da nossa Instituição com a educação.
Mediante a suspensão de funcionamento dos estabelecimentos de ensino, determinado pelo Decreto Estadual de PE no. 48.810/2020, que prorrogou o período das aulas
presenciais, até junho, será necessário realizar um instrumento diagnóstico significativo,
para percebermos o percurso das aprendizagens dos nossos estudantes e assim avaliar
o planejamento e, se necessário, organizar novos encaminhamentos. Portanto, o envolvimento dos alunos e da família na realização das atividades é primordial.
Reforçamos que a interação nas aulas on-line, a entrega de tarefas, a realização de
trabalhos e atividades, em ambiente digital, são fundamentais para que o processo de
aprendizagem ocorra de forma efetiva.
Para alcançar toda a potencialidade, o processo diagnóstico precisa ser contínuo
e diversificado, tanto em metodologias quanto em ferramentas, respeitando cada segmento em suas especificidades. Assim, será necessário alterações no formato da avaliação continuada, configuradas nas: AC1, AC2 e 2ªchamada, com objetivo de garantir um
cenário mais realista possível. Quanto aos alunos com necessidades educacionais especiais, terão suas atividades organizadas de forma diversificada, a fim de que possam atender as suas especificidades.
Para tanto apresentaremos algumas orientações:
Educação Infantil
Continuaremos contemplando os campos de experiências da Base Nacional Curricular Comum, através dos momentos de conexão entre professores e alunos, a fim de
que continuemos avançando nas aprendizagens dos mesmos, objetivando o período de
distanciamento para que seja o mais ameno possível. Para as crianças faremos o Relatório
de Acompanhamento Contínuo para apresentarmos às famílias de forma individual, bem
como construiremos um Portfólio com o registro de todas as atividades realizadas pelos
estudantes e registradas no ambiente virtual através de arquivos e imagens. Salientamos
que as Professoras irão agendar de acordo com a possibilidade de cada responsável data
para estes encontros (Plantão Pedagógico).

Ensino Fundamental 1 (Anos Iniciais)
Desde 04/05 até 12/06 – As professoras continuarão solicitando atividades, pesquisas, apresentações, com objetivo de perceber como se encontram as aprendizagens adquiridas no período de aulas remotas. As orientações para as famílias sobre cada atividade
estarão sempre na Plataforma Teams. Essas serão referentes à etapa da AC2.
AC1: 15/06 a 22/06 – As professoras irão utilizar este período para desenvolver atividades lúdicas e interdisciplinares, explorando o conteúdo já vivenciado nos meses de fevereiro e início de março, conforme circular enviada às famílias, antes da suspensão das aulas
presenciais. Essas atividades têm como objetivo mensurar as aprendizagens construídas,
antes da pandemia.
Ensino Fundamental 2 (Anos Finais)
AC1- 15 a 19/06: Durante esse período, acontecerão atividades explorando os conteúdos já vivenciados, nos meses de fevereiro e início de março, conforme circular enviada
às famílias, antes da suspensão das aulas presenciais. O horário das atividades, será postado
na base de arquivos da Plataforma Teams, para melhor organização das famílias e alunos. O
diagnóstico dessas atividades será de grande valia para darmos continuidade ao processo
escolar.
AC2: 13 a 20/07: Nesse período a atividade diagnóstica contemplará os conteúdos vivenciados a partir do mês de maio. Aguardar o comunicado com as informações detalhadas
de como se dará essa dinâmica, conforme os componentes curriculares.
Ensino Médio
AC1: 15 a 19/06: A atividade contemplará os conteúdos já vivenciados nos meses de
fevereiro e início de março, conforme circular enviada às famílias, antes da suspensão das
aulas presenciais. O horário das atividades será postado na base de arquivos da Plataforma
Teams. Será de grande importância diagnosticar as aprendizagens já estabelecidas pelos
estudantes para darmos continuidade às estratégias no decorrer dos meses a seguir.
AC2: Nos dias 13 a 17/07: Nesse período a atividade diagnóstica contemplará os conteúdos vivenciados a partir do mês de maio. Aguardar o comunicado com as informações
detalhadas de como se dará essa dinâmica, conforme os componentes curriculares.
Todas as dúvidas e detalhamento referentes à atividade será explicada pelos docentes, coordenação e direção pedagógica, em caso de dúvidas.
Agradecemos a compreensão e desejamos que todos permaneçam bem e com saúde.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.

