Brasília, 13 de março de 2020.
Assunto: Aplicação das Atividades de Sondagem - Diagnósticas
Prezados responsáveis, queridos(as) alunos(as),
Conforme divulgamos no comunicado do dia 10/8, nos dias 15 e 22 de agosto, realizaremos a
atividade de sondagem para verificarmos as aprendizagens assimiladas no 1º semestre. Como
sabemos, o processo de ensino e aprendizagem, nesse contexto de ensino remoto, mudou muito as
rotinas de estudo, as metodologias de ensino e a estrutura da avaliação. Dessa

forma,

torna-se

necessário promovermos esse momento de avaliação para verificarmos as habilidades desenvolvidas
pelos alunos nesse tempo.
Por isso, a aplicação das atividades de sondagem é muito importante para que, a partir das
respostas dos alunos, tenhamos indicadores que nos ajudem a definir, em planejamento, o que
precisa ser retomado ou aprofundado, considerando os conceitos fundantes que estruturam o
pensamento e a aprendizagem de cada componente curricular em estudo, e que são imprescindíveis
para dar sustentação à progressão das aprendizagens nas séries futuras.
Assim, pedimos que os senhores assegurem que seu(s) filho(s) realize(m) as atividades de
sondagem com o comprometimento e a seriedade necessários a uma avaliação dessa natureza. O
sucesso das nossas intervenções dependerá de um resultado que retrate a real situação de
aprendizagem dos nossos alunos. Incentive-os a responder com o que sabem, pois o foco não é nota
e sim a verificação da aprendizagem adquirida.
Dessa forma, no próximo sábado, dia 15/8, os alunos farão as atividades de sondagem de
Língua Portuguesa, com 20 questões, e de Ciências Humanas (P1), com 10 questões, totalizando 30
questões. No sábado seguinte, dia 22/08, os alunos farão as atividades de sondagem de Matemática,
com 20 questões, e de Ciências da Natureza (P2), com 10 questões, também totalizando 30 questões.
Considerando a relevância dessas atividades, nesses dois dias, o tempo será exclusivo para respondêlas.

Para a realização das atividades, os alunos deverão entrar na plataforma Plurall, seguindo
as instruções do tutorial. Clique aqui para acessá-lo. Esse tutorial também estará disponível no
ARSigma > Ensino Fundamental Anos Finais >Avaliações >Tutorial Atividades de Sondagem.
Os alunos terão de 8h30 dos dias 15/8 e 22/8 até 20h29 de segunda-feira, dias 17/8 e 24/8,
sendo que, na segunda-feira, haverá aula normal.
Contando com o apoio de todos, desde já agradecemos.
Cordialmente,
Equipe Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Finais

