
Informações complementares ao contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais que passam a integrá-lo.

1. O CONTRATANTE declara-se ciente das possibilidades da realização de 
ensino pelas modalidades presencial, on-line ou híbrido (presencial e on-line), 
que a carga horária total será composta por atividades síncronas e assíncronas 
e que as aulas online serão oferecidas através da plataforma Google Meet, 
com o suporte do ambiente virtual Google Sala da Aula e das plataformas 
digitais parceiras da escola e seguindo as normas vigentes emanadas pelo 
Conselho Estadual de Educação.

2. As cargas horárias diárias das aulas on-line serão ministradas conforme 
planejamento pedagógico descrito nas trilhas de aprendizagem:

O calendário escolar de 2021 será integralizado de acordo com as seguintes 
cargas horárias:

O Acesso às gravações das aulas: As trilhas de aprendizagem ficam 
disponíveis a todos os estudantes (Educação Infantil ao Ensino Fundamental), 
por até 30 dias no Mural do ambiente virtual das turmas.

3. RESCISÃO DE CONTRATO
Enquanto perdurar a Pandemia o responsável pode rescindir o contrato de 
prestação de Serviço Escolar sem o ônus da multa, sob a condição de que 
o motivo da rescisão esteja ligado à mesma.

4. PLANO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL
O sistema de avaliação é composto de processos concomitantes e 
complementares:

EDUCAÇÃO INFANTIL

AVALIAÇÃO FORMATIVA: As crianças são avaliadas processualmente através 
do portfólio de aprendizagem, por meio de registros escritos, orais e visuais 
produzidos pela criança, em atividades que exploram conteúdos atitudinais, 
procedimentais e conceituais, visando estimular o senso crítico, perceptivo, 
investigativo, lógico matemático, criativo, comportamental, cognitivo, motor e 
emocional

No campo das habilidades lógicas e de comunicação, o desenvolvimento das 
crianças é avaliado por meio de atividades em que elas são estimuladas a 
socializar saberes, observar, levantar suposições e evidências sobre o objeto 
de estudo, realizar escolhas a partir da reflexão das hipóteses levantadas e 
se envolver com o conhecimento de maneira multissensorial para ampliar sua 
visão de mundo e a capacidade de enfrentar situações-problema.

1º E 2º ANO DO FUNDAMENTAL

 •	 AVALIAÇÃO	FORMATIVA	(6,0 pontos): tem como foco os processos 
qualitativos/ processuais da aprendizagem e da participação dos estudantes, 
composto por avaliações pontuadas e pelo Projeto de Iniciação Científica, 
trabalhos diversos, pesquisas, apresentações e assiduidade.

 •	 	AVALIAÇÃO	SOMATIVA	(Total: 4,0 pontos) Tem como foco a avaliação 
nos aspectos conceituais e procedimentais envolvidos no alcance dos 
objetivos de aprendizagem. Será realizada através de trilhas pedagógicas, com 
conteúdos selecionados por capítulos, envolvendo três etapas: comunicação 
escrita (enviado para o mural da sala de aula do Google Classroom ou e-mail 
da professora), comunicação oral (realizado pelo aluno durante a live) e 
produções de imagens ou vídeos, enviados também no mural do Google 
Classroom.

3º AO 9º ANO DO FUNDAMENTAL

 •	 AVALIAÇÃO	FORMATIVA	(6,0 pontos): tem como foco os processos 
qualitativos/ processuais da aprendizagem e da participação dos estudantes, 
composto por avaliações pontuadas e pelo Projeto de Iniciação Científica, 
trabalhos diversos, pesquisas, apresentações e assiduidade.

	 •	 	AVALIAÇÃO	SOMATIVA (Total: 4,0 pontos) tem como foco a avaliação 
de resultados da aprendizagem de conceitos e procedimentos envolvidos no 
alcance dos objetivos de aprendizagem. Será realizada no Google Forms, 
contendo dez (10) questões objetivas e duas (2) discursivas, de cunho 
reflexivo.

5. TERMO DE OPÇÃO PARA AULAS PRESENCIAIS DURANTE O PERÍODO 
DA PANDEMIA DA COVID-19 

Quando da liberação pelas aulas presenciais os pais devem assinar um termo 
de opção sobre qual modalidade utilizará a partir do retorno. Nesse termo 
haverá a declaração de ausência de sintomas no aluno ou qualquer pessoa 
com quem ele teve contato nos últimos 14 dias, além de outras informações 
recomendadas pelos órgão públicos.

O CAT- Colégio Ana Tereza oferecerá as possibilidades de realização de 
ensino pelas modalidades presencial, on-line ou híbrido (presencial e on-
line), sendo livre de qualquer coação ou induzimento às famílias a opção de 
enviar ou não os estudantes para as aulas presenciais. Não haverá alteração 
de valores de mensalidades para quem optar pelo presencial ou pelo virtual, 
serão mantidos os valores atuais.

Os pais/ responsáveis poderão, posteriormente, mudar a opção, comunicando 
a escola de forma escrita, com antecedência mínima de 10 dias.
 

6. LISTA DE MATERIAIS
Não emitiremos lista anual de material escolar. Durante o ano letivo, os 
materiais serão solicitados ao longo dos trimestres e constarão apenas os 
itens necessários aos projetos propostos e proporcional à modalidade de 
ensino autorizada pelas autoridades governamentais.

SEGMENTO
   Trilha pedagógica / Carga horária

Momentos Síncronos
Momentos 
Assíncronos

G2 E G3

Lives interativas diárias com a professora 
regente - 50 minutos
Lives com professores especialista - 50 min. 
2 vezes por semana

Atividades diárias de 
Pré- tarefas e tarefas 
de casa diárias (1h)

G4 E G5

Lives interativas diárias com a professora 
regente - 2 horas 
Lives com professores especialista
50 min. 2 vezes por semana

Atividades diárias de 
Pré- tarefas e tarefas 
de casa diárias (1h)

FUNDAMENTAL - 
SÉRIES INICIAIS

Aula on line diária com a professora regente
2 horas
Lives interativas com professores 
especialista - 50 min. 3 vezes por semana

Atividades diárias de 
Pré- tarefas e tarefas 
de casa diárias (2h)

FUNDAMENTAL - 
SÉRIES FINAIS

Aula online diária (4h30min)
Atividades diárias de 
Pré- aula e Pós-aulas 
diárias (2h)

OBS: As aulas acontecerão nos horários do turno de matrícula do estudante. As famílias receberão a grade de atividades pelo 
aplicativo de comunicação pais/escola.


