
Avaliação escolar do Primeiro Bimestre de 2020. 

 

Todo o Corpo Docente da Fundação Osorio está totalmente voltado para minimizar 

os prejuízos causados ao ensino que a recente crise sanitária nos impôs. Um esforço 

enorme, de pessoal de TI e dos professores, ampliou o Ambiente Virtual de Aprendizagem-

AVA, e vem colhendo bons resultados. Embora não tenhamos atingido a totalidade dos 

nossos alunos, parcela significativa tem acompanhado as orientações de trabalho a 

distância e interagido com sucesso com as novas ferramentas, aproveitando bastante os 

novos procedimentos.  A estratégia de atividades on-line, disponibilizadas semanalmente 

aos alunos pelos professores, vem avançando vagarosamente com o lançamento de novos 

conteúdos programáticos de forma objetiva e cautelosa. Precisamos mensurar esse 

trabalho e receber um retorno para melhorar as atividades em curso. 

O 1º bimestre está concluído. Os alunos do 2º segmento do Ensino Fundamental 

(6º ao 9º ano) e os do Ensino Médio/Profissionalizante serão avaliados levando em 

consideração a Avaliação Afetiva e a Avaliação da Aprendizagem propriamente dita. 

Assim, uma nota, será atribuída a cada aluno, resultante do somatório da nota da Avaliação 

Afetiva (1,0 ponto pela frequência às atividades a distância, mais 1,0 ponto pela 

responsabilidade no cumprimento das atividades propostas) com  a nota obtida em 

atividades a distância, determinada pelo professor para valer como Avaliação da 

Aprendizagem (8,0 pontos). O resultado será inscrito no Boletim Escolar de cada aluno. 

Os alunos do 1º segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), não serão avaliados 

agora, mas os trabalhos em curso seguirão normalmente. Os resultados obtidos no 1º 

segmento do EF se devem em grande parte ao apoio dos responsáveis que, na sua maioria, 

entenderam o apelo e o esforço dos professores desse grupo de alunos. 

Seguramente, a Fundação Osorio não pretende prejudicar qualquer um dos seus 

alunos, mas não poderá ignorar o esforço de cada um no presente momento, no 

enfretamento das dificuldades que a todos alcançam em diferentes níveis. O mérito não 

pode deixar de ser valorizado. Oportunamente, revisões e novas adaptações nas Unidades 

Didáticas serão motivo de especial atenção da Divisão de Ensino. Outras avaliações serão 

disponibilizadas. Ninguém será prejudicado.      
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