Comunicado 022/2021
Informativo de Avaliação 1 - 1º trimestre
Ensino Fundamental II
Campinas, 10 de fevereiro de 2021

Prezados pais ou responsáveis:
Iniciaremos, a partir de 22/02, o primeiro período de avaliações (AV1) referentes ao 1º trimestre.
Para que possam organizar os estudos, com antecedência, os dias e horários de provas estão
disponíveis para consulta no site do Colégio Rio Branco (www.riobranco.org.br), em Ensino
Fundamental II - Calendário e na Agenda Google.
Os calendários também estarão afixados nas salas de aula e nos murais do corredor do
Fundamental II.
Os conteúdos e habilidades que serão solicitados nas avaliações serão postados no Google
Classroom de cada professor. Clique aqui para conhecer o passo a passo para acessar o Google
Classroom.
Com a manutenção das aulas híbridas, continuaremos utilizando o modelo de avaliação digital. Os
alunos que estiverem em semana de aulas presenciais deverão realizar as avaliações no colégio.
Caso desejem utilizar o computador pessoal para fazer as provas, é necessário trazer ao colégio
previamente para configuração na rede RB Alunos.
Os alunos que estiverem em aulas remotas deverão realizar as avaliações em casa e cumprir com
os seguintes combinados:
1.
2.
3.
4.
5.

Checar a conexão e testar equipamentos previamente;
Permanecer com as câmeras abertas durante toda a avaliação;
Organizar o ambiente de provas sem uso de material de apoio;
Permanecer com celulares desligados;
Em caso de dúvidas, utilizar somente o google chat para se comunicar com o professor,
individualmente (não usar o chat do google meet);
6. Utilizar somente a conta google do aluno (verificar se estão logados corretamente) para
garantir que as avaliações sejam entregues corretamente;
7. Utilizar, preferencialmente, laptop, chromebook ou computador para a realização da prova;
8. Anexar imagens da resolução dos exercícios, quando solicitado pelo professor.
As provas substitutivas acontecerão em Abril, como previsto em calendário anual, disponível
também em nosso site, em Ensino Fundamental II - Calendário (Agenda Google).
Estamos à disposição.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
Ensino Fundamental II

