Brasília, 4 de abril de 2022.

Assunto: Encaminhamentos práticos das ações do Projeto SuperAção

Comunicado

Querida Família,
Em janeiro de 2021, estruturamos o Projeto SuperAção, que tem a finalidade de
ajudar os nossos alunos a recuperarem lacunas de aprendizagem resultantes de dois
anos de aulas nos modelos remoto ou híbrido.
As primeiras avaliações do ano já foram realizadas e, com o início das atividades
letivas, toda a equipe pedagógica já está atenta e atuando em parceria, no suporte a
todos os nossos estudantes. Já temos um conjunto de ações que serão realizadas para
colaborar com essa jornada de superação; são elas:


Retomada de conceitos estruturantes, pelos professores, durante as
aulas e atividades regulares, no momento em que as dúvidas surgem,
durante as explicações e durante a realização das atividades de sala de
aula.



Correção diferenciada das avaliações já realizadas. Os professores têm
desenvolvido uma correção mais cuidadosa das provas, com os
estudantes, com o objetivo de estabelecer a relação entre os conteúdos
da avaliação e os conteúdos fundantes, que estruturam a aprendizagem.



Listas de exercícios SuperAção, na Plataforma Plurall, para nortear a
retomada dos conteúdos estruturantes. Elas estarão disponíveis sempre
que os professores identificarem a necessidade, com momentos de
intervenção também durante as aulas.



Além dos Plantões de Dúvidas, disponíveis regularmente para a
participação dos estudantes no contraturno, serão realizados plantões
específicos e direcionados à retomada de conteúdos/resolução das
questões sobre os conteúdos estruturantes.



Convites individualizados para a participação em plantões direcionados,
com atividades voltadas para os conteúdos estruturantes e o resgate de
gaps de aprendizagem do período de pandemia.

Para alguns desses plantões, apesar de todos os estudantes receberem o
material disponibilizado, o convite para a participação será individualizado e direcionado
ao aluno pelo Coordenador Educacional. Como teremos ações no contraturno,
precisamos do apoio dos pais/responsáveis no sentido de validar as convocações e
apoiar a participação do estudante. Contamos com vocês nesse momento de esforço
coletivo!
Cronograma de plantão SuperAção
Semana

Segmento

De 25 a 29 de abril

Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio

De 9 a 12 de maio

Ensino Fundamental - Anos Finais

De 23 a 27 de maio

Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio

De 6 a 10 de junho

Ensino Fundamental - Anos Finais

De 20 a 24 de junho

Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio

Vale ressaltar que outros momentos de intervenções na turma, durante as
atividades e/ou individuais, podem ser agendados durante o semestre letivo.
Na certeza de que tais ações contribuirão para realizarmos uma aprendizagem
de qualidade, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.
Cordialmente,

Equipe Pedagógica
Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio

