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Comunicado Nº 15/2021 

Direção 

Recife, 25 de fevereiro de 2021. 

 

PROCESSOS AVALIATIVOS NO ENSINO HÍBRIDO 

 

 Prezadas Famílias: 

 

Entendemos a avaliação como prática pedagógica que tem como finalidade o diagnóstico e o 

acompanhamento contínuo e reflexivo do desenvolvimento do currículo e do processo de                      ensino-

aprendizagem, constituindo-se como conjunto de atividades e processos que tem a função de 

retroalimentar a intervenção pedagógica no percurso de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) 

educandos(as).  

Nessa perspectiva, mudanças serão implementadas nos processos avaliativos a serem 

desenvolvidos, junto aos(às) educandos(as) do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, adequando-os ao 

modelo de ensino híbrido. 

 

MODALIDADE 

 

Os processos avaliativos de cada etapa letiva (AV1, AV2, 2ª Chamada e Recuperação) serão 

realizados: 
 

a) na modalidade presencial - para os(as) educandos(as) que retornaram ao Colégio e, também, para 

aqueles(as) que não voltaram, mas que optarem por essa modalidade; 

b) na modalidade on-line - para os(as) educandos(as) que permanecem em casa por não poderem voltar 

ou por decisão da família. 

 

FORMATO 

 

ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS) 

 

a) Presencial: as avaliações serão constituídas por questões objetivas e discursivas nas primeiras 

avaliações (AV1). Nas avaliações trimestrais (AV2), II Chamada e Recuperação, nos ANOS FINAIS do 

Ensino Fundamental, apenas por questões objetivas. Considerando os protocolos de segurança, a 

entrega das avaliações impressas aos(às) estudantes e, posteriormente, aos professores para correção 

obedecerá ao prazo de quarentena previsto. 

b) On-line: considerando a modalidade, as avaliações serão disponibilizadas em um formulário e 

postadas na sala virtual do(a) educando(a), na aba trabalhos. 
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PRÉ-MÉDIO E ENSINO MÉDIO 

 

a) Presencial: considerando os protocolos de segurança, as avaliações serão constituídas, apenas, por 

questões objetivas, e as respostas marcadas em gabarito com correção por leitura óptica. 

b) On-line: considerando a modalidade, as avaliações serão disponibilizadas em um formulário e 

postadas na sala virtual do(a) educando(a), na aba trabalhos. 

 

FORMA DE APLICAÇÃO 

 

AV1 E AV2 
 

ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS) 

 

A aplicação das atividades avaliativas, no formato presencial e on-line, ocorrerá, nas datas 

indicadas no calendário escolar, no horário do turno do(a) educando(a).  

 

PRÉ-MÉDIO E 1º ANO EM 

 

A aplicação das atividades avaliativas ocorrerá, nas datas indicadas no calendário escolar, em 

horários diferenciados de acordo com os anos/séries. 

 

PRESENCIAL  
 

PRÉ-MÉDIO  das 7h10 às 10h 

1º ANO EM  das 10h10 às 13h  

ON-LINE NO TEAMS 

PRÉ-MÉDIO  das 7h10 às 10h 

1º ANO EM - das 10h10 às 13h  

 

2º ANO EM 

 

A aplicação das atividades avaliativas ocorrerá, nas datas indicadas no calendário escolar, em 

horários diferenciados de acordo com as turmas. 

 

PRESENCIAL 
 

2º ANO EM A, B e C - das 7h10 às 10h 

2º ANO EM D, E e F  das 10h10 às 13h  

ON-LINE NO TEAMS 

2º ANO EM A, B e C - das 7h10 às 10h 

2º ANO EM D, E e F  das 10h10 às 13h  
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3º ANO EM 

 

A aplicação das atividades avaliativas ocorrerá nas datas indicadas no calendário escolar. 

 

PRESENCIAL 
 

3º ANOS EM A, B, C, D, E e F  das 7h10 às 12h 

ON-LINE NO TEAMS 

3º ANOS EM A, B, C, D, E e F  das 7h10 às 12h 

 

SEGUNDA CHAMADA 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

As avaliações de 2ª Chamada serão realizadas, presencialmente, nas datas indicadas no calendário 

escolar, no horário do turno do(a) educando(a). Para os(as) educandos(as) on-line, o link da segunda 

chamada será enviado no chat pessoal para resolução e envio imediato. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 

 

As avaliações de 2ª Chamada serão realizadas, presencialmente, nas datas indicadas no calendário 

escolar, no horário da tarde. 

 

OBSERVAÇÃO: Para os(as) educandos(as) que estão realizando as atividades avaliativas no formato     on-

line e precisar fazer a 2ª chamada, o caso será tratado, em diálogo, com o NAP.  

 

RECUPERAÇÃO 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

As avaliações de Recuperação serão realizadas, presencialmente, nas datas indicadas no 

calendário escolar, no horário do turno do(a) educando(a). 

 

OBSERVAÇÃO 1: Ressaltamos que a Recuperação só será ofertada para o(a) educando(a) que estiver 

com a média da etapa abaixo de sete (7,0). 
 

OBSERVAÇÃO 2: Para os(as) educandos(as) que estão realizando as atividades avaliativas no formato 

on-line e precisar fazer a Recuperação, o caso será tratado, em diálogo, com o NAP.  
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 

 

As avaliações de Recuperação serão realizadas, no contraturno e, também, aos sábados e 

domingos, em datas e horários a serem indicados posteriormente. 

 

OBSERVAÇÃO 1: Ressaltamos que a Recuperação só será ofertada para o(a) educando(a) que estiver 

com a média da etapa abaixo de sete (7,0). 
 

OBSERVAÇÃO 2: Para os(as) educandos(as) que estão realizando as atividades avaliativas no formato 

on-line e precisar fazer a Recuperação, o caso será tratado, em diálogo, com o NAP.  

 

 

 Na certeza de que tais medidas virão qualificar os processos avaliativos a serem desenvolvidos, 

durante o período de ensino híbrido, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

Fraternalmente, 

 

Luciema Ribeiro Ana Cristina R. Santos 

Vice-Diretora Educacional Coordenadora Pedagógica  NAP IV 
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