
ADENDO AO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  DE 2020 ACERCA DO 

   FUNCIONAMENTO DE ISOLAMENTO SOCIAL PELO CORONAVÍRUS – COVID 
19 

 

AULAS ONLINE (Ensino Fundamental e Ensino Médio) 

O processo utilizado na nova rotina escolar iniciou em 17 de março de 2020.A grande 

mudança que houve para a escola foi passar  atender no REGIME ESPECIAL DE AULAS NÃO 

PRESENCIAIS, porém, a matriz curricular continua com a mesma proposta sofrendo 

modificações pontuais sem afetar a quantidade estipulada pelo sistema presencial: 

O Colégio em atendimento ao Decreto nº 9633/9634, portaria nº188/GM/MS,  Resolução 

02/2020 de 17 de março de 2020 e Resoluções normativas do CEE passa a atender os alunos 

de forma online através da plataforma da rede Pitágoras de ensino e no site escolar: 

www.colegiopxsflamboyant.com.br no tópico Atividades Extras (Regime Especial de Aulas não 

Presenciais), onde o corpo discente e a comunidade escolar poderão encontrar um vasto 

arcabouço de atividades online com a equipe docente e administrativa da instituição.  

Nossas aulas neste novo regime especial de aulas ocorrem de maneira online atendendo 

toda a educação básica, que vai desde o Ensino Fundamental 1ª e 2ª fase ao Ensino Médio. 

As aulas são ministradas online onde o professor ministra o conteúdo de acordo com 

planejamento anual e estas aulas são gravadas para que o aluno possa ter condição de repor 

caso tenha perdido. 

Neste sistema online contemplamos a plataforma da rede de ensino Pitágoras em 

consonância com toda a nossa matriz curricular. Nosso corpo docente respeita a carga horária 

de cada disciplina promovendo aulas online conforme o calendário proposto neste ano letivo 

mesmo que o formato seja não presencial.  

 

 

 MATRIZ CURRICULAR(Ensino Fundamental e Ensino Médio) 

 



 

 
 
 

MATRIZ PARA ATIVIDADES DO REGIME ESPECIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL I 

Disciplinas 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 
NÚMERO DE AULAS SEMANAIS 

Arte 1 1 1 1 1 
Ciências 3 3 3 3 4 
Educação Física 2 2 2 2 2 
Ensino Religioso (Ética) 1 1 1 1 1 
Geografia 2 2 2 2 2 
História 2 2 2 2 2 
Língua Portuguesa 5 5 5 5 5 
Matemática 5 5 5 5 5 
Língua Inglesa 3 3 3 3 2 
Espanhol 1 1 1 1 1 
      

TOTAL 25 25 25 25 25 

MATRIZ PARA ATIVIDADES DO REGIME ESPECIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL II 

Disciplinas 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano  
NÚMERO DE AULAS SEMANAIS 

Arte 2 2 2 2  
Ciências 3 4 3 4  
Educação Física 1 2 2 1  
Ensino Religioso (Ética) 1 1 1 1  
Geografia 2 3 3 2  
História 3 2 2 3  
Língua Portuguesa 4 4 4 4  
Matemática 5 5 6 5  
Língua Inglesa 3 1 1 2  
Espanhol 1 1 1 1  
      

TOTAL 25 25 25 25  



 
O professor continua sendo o principal norteador do processo de aprendizagem do aluno 

com o apoio fundamental da família. Esta relação de ensino/aprendizagem depende do 

compromisso diário da família colocando as crianças/adolescentes presentes nas aulas/lives.  

O Colégio em atendimento ao Decreto nº 9633/9634, portaria nº188/GM/MS,  Resolução 

02/2020 de 17 de março de 2020 e Resoluções normativas do CEE passa a atender os alunos 

de forma online através da plataforma da rede Pitágoras de ensino e no site escolar: 

www.colegiopxsflamboyant.com.br no tópico Atividades Extras (Regime Especial de Aulas não 

Presenciais), onde o corpo discente e a comunidade escolar poderão encontrar um vasto 

arcabouço de atividades online com a equipe docente e administrativa da instituição ensino.  

A matriz curricular é ministrada, na plataforma de ensino da Rede Pitágoras de Ensino, 

seguindo toda a carga horária e todas as diretrizes do Conselho Estadual de Educação, incluindo 

intervalo para descanso entre aulas. Nosso corpo docente respeita a carga horária de cada disciplina 

promovendo aulas online conforme o calendário proposto neste ano letivo mesmo que o formato seja 

não presencial.  

  

MATRIZ PARA ATIVIDADES DO REGIME ESPECIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS 
ENSINO MÉDIO 

Disciplinas 1ª 
SÉRIE 

2ª SÉRIE 3ª 
SÉRIE 

  

NÚMERO DE AULAS SEMANAIS 
Língua Portuguesa 1 2 2   
Produção de Texto 2 1 2   
Literatura 1 2 2   
Educação Física 1 1 1   
Língua Inglesa 1 1 1   
Física 3 2 6   
Química 3 3 4   
Biologia 2 3 3   
Matemática 6 5 4   
História 2 2 3   
Geografia 2 2 3   
L.E.M. Espanhol 1 1 1   
Filosofia/Sociologia 1 1 1   

TOTAL 25 25 31   



 

As dúvidas recorrentes são sanadas durante as lives. A metodologiaadotada segue da 

seguinte forma. 

O(A) professor(a) acessa sua sala de aula de casa e recebe os alunos, desejando-lhes 

boas vindas ao início das aulas. Ele(a) é o(a) responsável por gerir o tempo determinado das 

aulas, ministrando o conteúdo planejado além de oferecer uns minutos de alongamento entre 

uma disciplina e outra. 

 

 PLATAFORMA(Ensino Fundamental e Ensino Médio) 

 

O Colégio PXS Flamboyant em parceria com a Rede Pitágoras de Ensino transmite as 

aulas pela plataforma “Google Meet” (www.colegiopxsflamboyant.com.br).  

Em nosso laboratório de informática ficam disponibilizadas as salas de geração 

(anfitrião/sala de aula virtual).  

Cada computador representa uma determinada turma e os auxiliares-tutores (auxiliar de 

coordenação)continuam o monitoramento diariamente para comprovação da presença dos 

alunos e ficam à disposição no laboratório durante o período das transmissões para solucionar 

possíveis problemas. 



 

As aulas ficam gravadas podendo ser disponibilizado o link aos responsáveis, caso algum 

aluno tenha faltado à live. O qual será disponibilizado pela coordenação pedagógica via 

WhatsApp ou telefone da instituição (informações site da escola 

www.colegiopxsflamboyant.com.br).  

 

 FREQUÊNCIA(Ensino Fundamental e Ensino Médio) 

É de responsabilidade dos auxiliares-tutores o aceite dos alunos nas salas para que neste 

momento a frequência já seja computada. O professor segue o horário estipulado pela 

coordenação. O qual possui datas, tempo das aulas e intervalo, professor(a) ministrante, 

disciplinas e link para acesso. 

O Colégio em atendimento ao Decreto nº 9633/9634, portaria nº188/GM/MS,  Resolução 
02/2020 de 17 de março de 2020 e Resoluções normativas do CEE passa a atender os alunos 
de forma online através da plataforma da rede Pitágoras de ensino e no site escolar: 
www.colegiopxsflamboyant.com.br no tópico Atividades Extras (Regime Especial de Aulas não 
Presenciais), onde o corpo discente e a comunidade escolar poderão encontrar um vasto 
arcabouço de atividades online com a equipe docente e administrativa da instituição. 

Cabe a coordenação acompanhar diariamente as aulas online e realizar a chamada 
durante cada uma das lives (aulas ao vivo) e constatando a ausência de algum discente a 
equipe pedagógica entra em contato com a família na busca da(s) justificativa(s) e logo em 

Acesso aos links das aulas 
gravadas. 



seguida encaminha o link da aula gravada para que o aluno não perca o conteúdo programático 
do dia.     

  

 
 
 

 

 HORÁRIO DAS AULAS-LIVES E INTERVALO(Ensino Fundamental e Ensino 
Médio) 

Exemplos de horário semanal: 



 
 

 
 



 
 As aulas transcorrem normalmente e são trabalhados: 

-Leituras e interpretações de textos; 

- Produções textuais; 

-Jogos matemáticos; 

-Pesquisas; 

-Entrevistas; 

-Dobraduras; 

-Projeções de vídeos explicativos 

-Livros literários - Debate e discussão, propiciando a expressão oral e troca de ideias; 

-Desenhos criativos...  

-Entre outros. 

Os livros didáticos são de (Rede Pitágoras de Ensino): 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências (Física, Química e Biologia), História, Geografia, 

Arte,Ensino Religioso, Ética (Filosofia/ Sociologia), Inglês e Espanhol.  

Além dos livros didáticos, são trabalhadas listas de atividades, as quais ficam 

disponibilizadas no site (www.colegiopxsflamboyant.com.br) da instituição para que o 

responsável possa imprimir de onde estiver ou para os que não têm como imprimir, a 

escola disponibiliza todas as listas. 

As mesmas devem ser encaminhadas para escola semanalmente, para correção 

viaemail (provas.pxsflamboyant@gmail.com) ou via whatsApp/ Linha de transmissão 

institucional. 



Modelo de lista: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

São desenvolvidos também: 

-Procedimentos abrangendo os conteúdos inseridos nos Eixos de Trabalho; 

-Estímulo à leitura de livros, revistas, jornais, gibis e outros; 

-Trabalho com músicas, parlendas, trava-línguas, poesias, adivinhações, etc.; 

-Atividades lúdicas na aprendizagem como cruzadinhas, caça-palavras, dramatizações, 

danças e outros; 

-Momentos de entrevistas com a família, conversas formais e exploração das aulas em 

vídeo; 

-Momentos de contação de história e leitura de atividades. 

 

 AVALIAÇÃO (Ensino Fundamentale Ensino Médio) 

 

A avaliação também é feita por meio da realização de atividades-listas, frequências, 

provas e trabalhos, portanto o aluno será avaliado de forma contínua e será valorizado 

seu esforço e participação. 

Cabe ao professor registrar as descobertas, crescimentos, dificuldades e aprendizados 

de cada um. 

A prova possui maior valor e será lida pelo(a) professor(a) responsável em todas as 

turmas obedecendo rigorosamente o horário. 

 



 

Composição das notas: 

 

ATIVIDADES BIMESTRAIS 1º ano ao 4º ano 

 Nota 1 
Prova 

Nota 2 
Prova 

Nota 3 
Trabalhos / Participação nas 

lives/ Listas 

V
a

lo r 

 
8,0 

 
8,0 

 
2,0 

 

► MÉDIAS 

Média Bimestral =N1 + N2 + N3 = MB 

                                   2                           

 

O Colégio em atendimento ao Decreto nº 9633/9634, portaria nº188/GM/MS,  Resolução 

02/2020 de 17 de março de 2020 e Resoluções normativas do CEE passa a atender os alunos 

de forma online através da plataforma da rede Pitágoras de ensino e no site escolar: 

www.colegiopxsflamboyant.com.br no tópico Atividades Extras (Regime Especial de Aulas não 

Presenciais), onde o corpo discente e a comunidade escolar poderão encontrar um vasto 

arcabouço de atividades online com a equipe docente e administrativa da instituição.  

As atividades escolares (tarefas/trabalhos) neste período de pandemia são 

desenvolvidas por nossa equipe docente nas aulas não presenciais (online ao vivo ou gravadas) 

onde os professores aplicam as atividades ao término de suas respectivas aulas e os alunos 



podem promover a entrega pelo email (provas.pxsflamboyant.com.br) de maneira semanal e os 

professores corrigem as atividades (quando necessário fazem lives de reforço escolar) e 

atribuem notas de forma contínua e qualitativa atendendo as normas  das Resoluções e Notas 

Técnicas do Conselho Estadual de Educação. 

 

 

 

As verificações de aprendizagem (provas/simulados) são promovidas ao término de cada mês 

letivo respeitando a carga horária de cada professor e disciplina, sendo estas encaminhadas ao site da 

escola onde os discentes e seus responsáveis possuem acesso para que seja confeccionada as 

respostas e em seguida encaminhadas a escola através do email (provas.pxsflamboyant.com.br)  

propiciando assim o reenvio ao corpo docente responsável pela correção e lançamento das notas nos 

diários de classe. As notas de provas e ou simulados, bem como as médias bimestrais e anuais, não 

sofrem alteração no seu formato de composição respeitando assim o regimento escolar, nos artigos 83, 

84 e 85, mesmo estando no Regime Especial de Aulas não Presenciais. 

 

 

 



Artigos do Regimento Escolar que relatam como é composta a nota das provas, das 

Avaliações Produtivas (AP) e do simulado, das médias bimestrais, da média anual e da 

média final, tanto no regime presencial de aulas como no regime especial de aulas não 

presenciais. 

 

..........             Art. 83– A avaliação é expressa em notas graduadas de 0,0 (zero) a 

8,0 (oito), variando em décimos. 

      § 1º - A avaliação bimestral será complementada ( Avaliação 

Produtiva (AP) com trabalhos, tarefas, participação, interesse) para os alunos do 1º ao 

4º ano e para os alunos do 5º ao 9º ano e do Ensino Médio com um Simulado (S) 

expresso em notas graduadas de 0,0 (zero) a 2,0 (dois), variando em décimos. 

Art.84 – A Média Bimestral (MB) é obtida somando as notas da Prova 1 

(N1) com a Prova 2 (N2) dividindo esta somatória por dois e adicionando a nota  da ( 

Avaliação Produtiva (AP) para os alunos do 1º ao 4º ano e para os alunos do 5º ao 9º 

ano e do Ensino Médio a nota do Simulado (S). 

§ 1º -  Média Bimestral 1º Bimestre 

 -        MB1 = N1 + N2  + AP ou S1 

                         2 

 

§2º - Média Bimestral 2º Bimestre 

         MB2 = N1 + N2  + AP ou S2 

                                                2 

 

§3º - Média Bimestral 3º Bimestre 

               MB3 = N1 + N2  + AP ou  S3 

  2 

 



§4º - Média Bimestral 4º Bimestre 

                MB4 = N1 + N2  + AP ou S4 

  2 

  

 Parágrafo único – O cálculo da média final é obtido, computando-se a 

aritmética dos 4 (quatro) bimestres, de acordo com a seguinte fórmula: 

MA = MB1 + MB2 + MB3 + MB4 

           4 

 

Art.85 – A Média Anual (MA) é obtida somando-se as médias dos 04 

(quatro) bimestres, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

MA =  1º Bim.+2º Bim.+3º Bim.+4º Bim. 

4 

 
 RECUPERAÇÃO (Ensino Fundamental e Ensino Médio) 

 

A recuperação paralela é destinada a revisar o conteúdo ministrado. 

Os alunos que obtiveram média bimestral inferior a 6,0 (seis) tiveram aula de 

reforço com listas de exercícios e um aprova para obter a nota da recuperação paralela 

que  foi calculada da seguinte forma : 

MBR = MB + NRB 

                         2 

 

 PROGRESSÃO PARCIAL  (Ensino Fundamental e Ensino Médio) 

O aluno que em 2019 foi aprovado parcialmente  para o ano/série 
seguinte realizou no 1º semestre o Projeto de Progressão Parcial. Com aulas online 
uma vez por semana e  lista de exercícios, pesquisas que são computados como horas 
de estudos. 

No final do semestre o aluno foi submetido a avaliação  para certificação 
dos conhecimentos adquiridos. 

O aluno deve obter a média 6,0 para promoção. 

.................................................................................................. 


