Comunicado 083/2021
Informativo de Avaliação 2 - 2º trimestre
Ensino Fundamental II
Campinas, 11 de junho de 2021

Prezados pais ou responsáveis:
Iniciaremos, a partir de 23/06, o período de avaliações 2 (AV2) referentes ao 2º 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 conteúdos e habilidades que serão solicitados nas avaliações serão postados no Google
Classroom de cada professor.
Recomendamos a participação nas aulas de plantão para manutenção de uma rotina frequente de
estudos. O calendário de plantões também está em nosso site (www.riobranco.org.br), em Ensino
Fundamental II - Calendário.
As orientações para realização da avaliação 2, que permanecerá em versão digital, seguem as
mesmas:
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 Agosto, como previsto em calendário anual, disponível
também em nosso site, em Ensino Fundamental II - Calendário (Agenda Google).
O término do 2º trimestre acontecerá somente no final de Agosto, quando ainda teremos muitas
atividades processuais e interdisciplinares que serão contabilizadas na composição das notas. O
fechamento das médias do trimestre seguirá o seguinte modelo:
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Estamos à disposição.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
Ensino Fundamental II

