Brasília, 8 de abril de 2022.

Assunto: Aplicação de Atividade Avaliativa Extra de Língua Portuguesa para o 9º Ano

Comunicado
Queridas famílias,
No dia 13 de abril aplicaremos uma atividade avaliativa extra de Língua
Portuguesa para os alunos do 9º ano. Essa decisão foi tomada porque, mesmo tendo
sido trabalhados, no período letivo, todos os conteúdos avaliados na prova, ao
apurarmos os resultados, identificamos que alguns alunos erraram questões que
necessitavam de conceitos estruturantes das séries anteriores e que, por motivos já
conhecidos por nós e referentes ao aprendizado no período de pandemia, não foram
assimilados de forma consistente.
Cumprindo o nosso compromisso com a aprendizagem de qualidade para todos
os alunos, optamos por retomar esses conceitos em sala de aula e criar uma ficha de
estudos extra, vinculada ao Projeto SuperAção. Essa ficha será postada pelos
professores de cada turma, na Plataforma Plurall. Após esse trabalho, que já está
acontecendo em sala, aplicaremos uma nova atividade avaliação.
A atividade avaliativa extra terá as seguintes características:





A atividade contará com 5 questões objetivas, valendo dois (2) pontos
cada uma;
Será aplicada no dia 13/04/2022 (quarta-feira), no 2º horário e no turno
em que o aluno estuda;
Essa atividade avaliativa extra é opcional;
Para efeito de apuração da média do 1º período, prevalecerá a nota mais
alta que o aluno obtiver (avaliação objetiva x atividade avaliativa extra).

Considerando que a atividade avaliativa tem a finalidade de indicar, para o aluno,
o que foi assimilado em termos de aprendizagem, incentivamos que, mesmo sendo ela
opcional, todos os alunos façam a atividade como forma de regular o que foi aprendido
e de saber onde devem investir mais esforços, sendo também um indicador importante
para os professores.
Na certeza de que contaremos com o seu incentivo e de que esse passo é muito
importante para resgatarmos as aprendizagens essenciais que estruturam as condições
para os nossos estudantes continuarem a aprender com qualidade, estamos à
disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica do Ensino Fundamental – Anos Finais

