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Belém, 06 de abril de 2020. 

 
COMUNICADO PROGRAMAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Srs Pais ou Responsáveis, 

 
Considerando o Decreto nº 609 do Governo do Estado do Pará, que prorrogou a 

suspensão das aulas na rede estadual até o dia 15 de abril, e de acordo com as resoluções 
nº 102/20 e 305/20 do Conselho Estadual de Educação (CEE – PA), que estabelecem o 
regime especial de aulas não presenciais no âmbito de todo o Sistema Estadual de Ensino 
do Pará, definindo essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem a 
presença de alunos e professores nas dependências escolares.  

Dando portanto, continuidade ao nosso Ensino a Distância por meio do nosso SITE e 
da PLATAFORMA SAE,  apresentamos abaixo a programação pedagógica que será 
desenvolvida no período de 06/04 a 15/04, de acordo com os níveis de ensino. 

As atividades apresentadas durante o período de aulas não presenciais (vídeo aulas, 
fichas de atividades, simulados), estão alinhadas ao nosso planejamento pedagógico. Para 
darmos continuidade ao planejamento estamos entregamos em nossas unidades o material 
didático do 2º bimestre para que todos possam acompanhar e desenvolver suas atividades. 

 Oportunamente, informaremos aos senhores e senhoras as medida e ações que 
serão adotadas quando retornarmos ao modo presencial: 
 

 Revisão dos conteúdos abordados no formato EAD; 

 Calendário de avaliações adequado a cada nível de ensino, reforçando que qualquer 
avaliação só ocorrerá após o retorno das atividades em sala; 

 Novo calendário escolar, de acordo com cada nível de ensino, com a programação de 
aulas complementares, ajustando-se a Medida Provisória nº 934 do Governo Federal 
referente ao cumprimento de 800 horas anuais, dispensando em caráter excepcional o 
cumprimento dos 200 dias letivos previstos na LDB. 

Gostaríamos de lembrar que uma das principais medidas para conter a disseminação 
do novo Coronavírus continua sendo o isolamento e distanciamento social, conforme 
orientação das autoridades sanitárias e da Organização Mundial de Saúde.  

Certo da compreensão de todos, despedimo-nos agradecendo pelo seu apoio e 
parceria nesses momentos difíceis que todos estamos vivendo.  

  
 
 

Atenciosamente, 

 

A Direção. 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

SISTEMA EDUCACIONAL SOPHOS 
CNPJ:22.276.858/0001-16 

www.sophos.com.br / atendimento@sophos.com.br 
 

 
 

 

 
 

PROGRAMACÃO PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL II – 07 a 09/04/2020 
UNIDADE ALCINDO CACELA 

 

 
 

HORÁRIO 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

TERÇA - 07/04 
  

MAT. (Profº Sandro) ING. (Profª Adriana) FÍS. (ProfºKaleb) MAT. (Profº Leandro) 

ING. (Profª Adriana) MAT. (Profº Sandro) RED. (Profª Adriana) FÍS. (ProfºKaleb) 

CIÊN. (Profº Rafael) RED. (Profª Adriana) QUÍ. (ProfºLorran) QUÍ. (ProfºLorran) 

          

QUARTA - 08/04 
  

XAD. (Profº Marcus) ED. FÍS. (Profº Lucas) BIO. (Profº Rafael) ED. FÍS. (Profº Lucas) 

PORT. (Profº José) XAD. (Profº Marcus) ING. (Profª Adriana) ING. (Profª Adriana) 

ARTES (Profº Valério) MÚS. (Profº Ely) PORT. (Profº José) BIO. (Profº Rafael) 

          

QUINTA - 09/04 
  

MAT. (Profº Ayrton) MAT. (Profº Ayrton) MAT. (ProfªJulliana) MAT. (Profº Sandro) 

MÚS. (Profº Ely) PORT. (Profª Danielle) ARTES (Profº Valério) ARTES (Profº Valério) 

******** ******** GEO. (Profº Raphael) GEO. (Profº Raphael) 


