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PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Senhores pais e/ou responsáveis; 

É com muita alegria que já iniciamos o nosso ano letivo, não é como o esperado, mas logo voltaremos à 

normalidade. 

Neste documento constam informações de como prosseguiremos com relação aos protocolos de segurança e 

para a realização da atividade de  Avaliação Diagnóstica. 

 

➢ Início das Avaliações: 

DATA TURMAS HORÁRIO 

01/03 a 05/03 Educação Infantil (Pré I e Pré II) CMEI de período integral: 

8:00 às 10:00 horas  

CMEI de período parcial: 

8:00 às 10:00 horas (matutino)  

13:00 às 15:00 horas (vespertino) 

01/03 a 05/03 Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Escola de período integral:  

8:00 às 10:00 horas  

Escolas de período parcial:  

8:00 às 10:00 horas (matutino) 

13:00 às 15:00 horas (vespertino) 

 

➢ A opção pelo comparecimento do aluno de forma presencial será, exclusivamente, dos responsáveis. 

Se o pai ou responsável optar pelo não comparecimento do aluno na instituição de ensino, o mesmo 

deverá retirar a avaliação na ESCOLA ou CMEI de seu filho e realizá-la em casa, comprometendo-se 

a entregá-la no prazo estipulado pela instituição. 

➢ PROTOCOLOS DE SEGURANÇA 

Para o retorno com segurança, seguiremos rigorosamente todos os protocolos: 

As medidas sanitárias podem variar de acordo com recomendações de autoridades locais para a reabertura das 

escolas em cada município. No entanto, há uma série de pontos em comum que devem ser considerados: 

• Alunos devem manter distância de pelo menos 1m² das demais pessoas; 

• Demarcar as dependências da escola para aprimorar as medidas de distanciamento social; 

• Higienizar as dependências; 



• Manter ambientes arejados; 

• Disponibilizar álcool em gel 70%; 

• Incentivar a higienização constante das mãos; 

• Sanitizar calçados; 

• Recomendar o uso de calçados extras; 

• Promover a adoção de materiais individuais; 

• Promover o uso obrigatório e troca de máscara; 

• Orientar famílias; 

• Criar rotina de treinamentos; 

• Medir a temperatura de alunos e funcionários; 

• Afastar pessoas do grupo de risco; 

• Promover o isolamento imediato para pessoas sintomáticas;  

• Notificar a existência de casos de Covid-19. 

 

Os CMEIS,  Escolas Municipais e Complexos Educacionais estão preparados para receber os alunos. Adesivos 

e informações sobre a higiene e o distanciamento estarão por toda a escola, bem como álcool em gel disponível 

pelo pátio e salas de aulas. 

➢ Entrada:  

Ao entrarem, um funcionário deverá fazer a higienização das mãos dos alunos  com álcool em gel, aferir a 

temperatura e o aluno deverá passar pelo tapete sanitizante ou tapete embebecido com água sanitária,  usar 

máscara obrigatoriamente e trazer outra na bolsa para fazer a troca se necessário. No dia da avaliação, toda a 

equipe escolar estará pronta para acompanhar cada aluno na sua respectiva sala de aula. Não será permitida a 

permanência dos pais no pátio da ESCOLA ou CMEI. Cada aluno deverá entrar, ir direto para sala e aguardar 

o início da aula sentado em sua carteira, sendo as carteiras devidamente separadas com o distanciamento 

necessário. Serão alocados entre 5 a 7 alunos por sala, de acordo com a lista elaborada previamente e 

informada pelas ESCOLAS ou CMEIS aos pais e responsáveis. Não permitiremos os estudantes nos pátios. 

O aluno poderá permanecer no máximo DUAS (2) horas na ESCOLA ou CMEI. Também, será necessário 

que cada aluno traga sua garrafinha para água. Os bebedouros estarão lacrados e só funcionarão para encher 

as garrafinhas. 

✓ Banheiro: Nos banheiros, haverá funcionários responsáveis pelos banheiros, fazendo a higienização 

adequada e controle da entrada e saída dos alunos para não aglomerarem. 

 

✓ Saída: A partir das 10:00 horas (para alunos do matutino de período parcial e integral) e 15:00 horas 

(para alunos do período vespertino parcial), os pais poderão buscar seus filhos com 10 minutos de 

antecedência para que seja evitada aglomeração no portão. Os alunos aguardarão com os professores 

em sala, até serem chamados. 

Pedimos a compreensão e calma dos pais, tanto na entrada como na saída dos alunos. Teremos que seguir 

todos os protocolos e cuidados necessários, e isso poderá levar alguns minutos. 

Necessitamos da colaboração dos pais e/ou responsáveis, no sentido de orientar os filhos com relação a 

importância de seguir os protocolos de segurança. Não será possível abraçar, tocar, emprestar materiais e nem 

chegar muito perto do colega. Isso tudo logo passará e será apenas uma lembrança de tempos difíceis. 

 



➢AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Com a avaliação diagnóstica, os professores terão informações importantes quanto ao nível de aprendizagem 

dos estudantes com relação ao ano anterior, podendo planejar estratégias de atividades que possam vir a 

contribuir com o futuro desempenho dos alunos. 

É importante sabermos que avaliação diagnóstica tem o objetivo de levantar, verificar e diagnosticar os pontos 

fortes e também fracos do aluno durante o processo de construção do conhecimento para que os mesmos 

possam corrigi-los quando necessário. Não basta identificar que o aluno não sabe, ou rotulá-lo como aluno 

fraco, é necessário saber o que cada um não sabe e em que ponto estão aqueles que conseguem acompanhar 

de forma satisfatória o que está sendo trabalhado. Partindo deste ponto, a avaliação nos fornecerá dados 

importantes a serem utilizados na proposta de  trabalho híbrida ou presencial nas instituições de ensino do 

município de Ibiporã no ano de 2021. 

A Secretaria Municipal de Educação preza muito pelo desempenho de nossos alunos, bem como por sua 

segurança e saúde. 

Tudo será feito com o mais rigoroso cuidado, seguindo todos os protocolos de segurança. 

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 
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