GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
A. O. S. DIOCESE DE ABAETETUBA

E.E.E.E.F.M. SÃO FRANCISCO XAVIER

SENHORES PAIS E RESPONSÁVEIS,
Estamos iniciando as atividades escolares do ano letivo de 2021, e para que o nosso
trabalho aconteça de forma exitosa, precisamos do apoio e do acompanhamento de cada um que
faz parte da família escolar Xaveriana.
No ano letivo 2021, em decorrência do cenário epidemiológico ainda não ser favorável ao
retorno das aulas presenciais, temos o desafio de manter a continuidade das atividades não
presenciais, no PRIMEIRO BIMESTRE/2021, que vai do dia 03/02/2021 a 30/04/2021, computando
57 dias letivos x 7,5 = 427,5 horas (do Sexto ano à 3ª série do Ensino Médio), para cumprimento
dos dias letivos e carga horária não presencial, que servirá como cômputo para a carga horária
anual que deve ser cumprida, obrigatoriamente, pelos alunos, neste período, como garantia da
aplicação do Currículo Continuum. Para isso, devem ser consideradas as seguintes orientações:
I-PERÍODOS DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS
1º PERÍODO DE 03/02/2021 a 26/02/2021 - Este período compreende 15 dias úteis, computando
um total de 112,5 horas, redistribuídas pelas disciplinas do desenho curricular.
2º PERÍODO DE 01/03/2021 A 19/03/2021 - Este período compreende 15 dias úteis, computando
um total de 112,5 horas, redistribuídas pelas disciplinas do desenho curricular.
3º PERÍODO DE 22/03/2021 a 09/04/2021 - Este período compreende 13 dias úteis, computando
um total de 97,5 horas, redistribuídas pelas disciplinas do desenho curricular.
4º PERÍODO DE 12/04/2021 a 30/04/2021 - Este período compreende 14 dias úteis, computando
um total de 105 horas, redistribuídas pelas disciplinas do desenho curricular.
Obs.: Esses quatro períodos correspondem ao 1º Bimestre/ano letivo 2021.

Obs.: Somente nos dias em vermelho não teremos aulas.
II- AULAS E ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS E REGISTRO DAS ATIVIDADES:
1.1 - Todos os alunos, sem exceção, são obrigados a participar, seja das aulas que acontecerão via
google sala de aula, com a presença do professor de sua turma, através dos e-mails

institucionais, ou através das atividades apostiladas que estarão disponíveis no site da escola:

csfx.org.br, banner SALA DE AULA.
1.2- A frequência do aluno está condicionada e será mensurada através da participação nas aulas e
atividades não presenciais pelo aplicativo do GOOGLE SALA DE AULA, e no caso dos que não
tiverem acesso ao aplicativo, entrega das atividades na escola, isto é, o aluno terá presença se
realizar as atividades previstas, de acordo com o proposto pelo docente, bem como seguindo a
metodologia, os critérios e prazos estabelecidos.

ATENÇÃO! Devido termos vários alunos novos, nesse primeiro período, iremos disponibilizar
pela manhã, às 7h e à tarde, às 13:30, o link da sala de aula no grupo de WhatsApp da turma.
1.3 - Os professores planejaram inúmeras possibilidades de atividades didático-pedagógicas para
os períodos de aulas e atividades não presenciais. Dentre as possibilidades, destacam-se:








exercícios de fixação, pesquisas, leituras de artigos, livros, textos, etc.;
resolução de questões e problemas;
relatórios, análises e sínteses;
interpretação de textos, problemas, estudos de casos, etc.;
debates virtuais ou textuais;
postagens de comentários com base no conteúdo trabalhado;
resolução de atividades nos livros didáticos, etc.

1.4- A participação dos alunos nas aulas dos componentes curriculares, em cada período, será
avaliada em uma escala de 0 (zero) a 2,5 (dois vírgulas cinco). No final do bimestre será atribuída a
média nos componentes curriculares, segundo a participação dos alunos. Espera-se que os alunos
consigam a média 10(dez).
1.5- O registro das atividades dos alunos será efetivado pelo professor, na Planilha padronizada da
SEDUC/PA “Relatório de Atividades Não Presenciais”, por período, não sendo permitido o uso de
outro instrumento, que não seja esta planilha padronizada.

ATENÇÃO!

Após 2 (dois) dias do término de cada período, os professores encaminharão a
planilha de seu componente curricular, através de seu e-mail institucional, para a escola, que o
encaminhar à SEDUC/PA. Por isso não deverá ter atraso na entrega das atividades

pelos alunos.
1.6- Os grupos de WhatsApp das turmas servirão para que os coordenadores pedagógicos
repassem informações aos alunos e seus responsáveis. Por isso qualquer debate de cunho
administrativo e pessoal deverá ser realizado através do número privado dos administradores dos
grupos ou através dos e-mails institucionais dos coordenadores das turmas, abaixo discriminados:
6º ano: Naide: e-mail: naidecunha.cunha@escola.seduc.pa.gov.br
Horário de atendimento: 7h às 12h
7º ano: Lúcia, e-mail: m.luciasilvados_santos@escola.seduc.pa.gov.br
Horário de atendimento: 13:30 às 18:30

8º ano: Marinete, e-mail: marinete.macedo@escola.seduc.pa.gov.br
Horário de atendimento: 7h às 12h
9º ano: Nilce, e-mail: nilcinete.correa@escola.seduc.pa.gov.br
Horário de atendimento: 13:30 às 18:30
1ª série do Ensino Médio: Luciane, e-mail: luciane.matos@escola.seduc.pa.gov.br
Horário de atendimento: 7h às 12h
2ª série do Ensino Médio: Delci, e-mail: delci.souza@escola.seduc.pa.gov.br
Horário de atendimento: 13:30 às 18:30
3ª série do Ensino Médio: Neuzilene, e-mail: neuzilene.peixoto@escola.seduc.pa.gov.br
Horário de atendimento: 13:30 às 18:30

ATENÇÃO! Para acessar o aplicativo GOOGLE SALA DE AULA, o aluno deve utilizar o seu email institucional clicando no ícone google Apps.
Obs.: Os alunos novos que vieram da rede privada, os dos 6º anos, os dos 7º F e G, os das
1ª séries I e 2ª série E do Ensino Médio, ainda não possuem e-mails institucionais, pois
somente nesta semana estão sendo matriculados na SEDUC/PA. Neste caso, o endereço
eletrônico da aula será postado nos grupos de WhatsApp das turmas.
1.5 - Para os estudantes sem acesso à internet e, em casos excepcionais de restrição de acesso à
internet ou dificuldade de acesso aos aplicativos, serão adotadas e disponibilizadas estratégias
alternativas, como as atividades impressas. Neste caso, os alunos/responsáveis devem procurar a
escola para receberem as informações.
II-AVALIAÇÃO: O processo avaliativo será uma prática cotidiana, na qual os alunos vão ser
estimulados a fazerem entregas semanais para obterem diagnósticos constantes da construção do
conhecimento e dos seus desenvolvimentos acadêmicos.
Na certeza de contarmos com a compreensão e o acompanhamento de cada mãe, pai ou
responsável, desejamos um feliz ano letivo.
Atenciosamente,
Equipe Gestora.

