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Avaliação 1º período
Mediante a prorrogação do prazo de quarentena e o andamento das aulas on-line, será
necessário realizar o fechamento do 1º período do ano letivo 2020, dentro do ambiente digital.
Desde o retorno às atividades on-line, em 07/05, os alunos estão realizando atividades
processuais, que serão contabilizadas para composição das notas desse 1º período.
Esse período avaliativo será importante para trazer novos parâmetros em relação às habilidades e
conteúdos desenvolvidos. Dessa forma, no retorno às atividades presenciais, obteremos um
cenário mais realista do aproveitamento dos alunos.
O envolvimento dos alunos na realização dessas atividades é primordial, uma vez que o propósito
é construir um instrumento avaliativo significativo. Os professores estão orientando suas turmas e
incentivando os alunos para que realizem as atividades sem uso de subterfúgios que possam
mascarar seu resultado.
Reforçamos que a interação nas aulas on-line, a entrega de tarefas, a realização de trabalhos e
atividades em ambiente digital são fundamentais para que o processo de aprendizagem ocorra de
forma efetiva.
Para tanto, formalizaremos o fechamento do 1º período da seguinte forma:
ENSINO FUNDAMENTAL II
A - Prova Mensal
(02 a 13 Mar)

Peso (1)
Valor - 0 a 10

B - Atividade
Processual e
Verificação
(presenciais e
digitais)

C - Avaliação
Digital (01 Jun a
10 Jun)

D - Bônus para o
Simulado Digital
(uniforme)

Peso (1)
Valor - 0 a 10

Peso (1)
Valor - 0 a 10

0,5 (apenas para
9º ano)

A - Prova Mensal
(18 e 21 de Fev)

B - Atividade
Processual e
Verificação

C - Avaliação
Digital
(28 de Mai a 10
de Jun)

D - Bônus para o
Simulado Digital
(uniforme)

Peso (1)
Valor - 0 a 10

Peso (1)
Valor - 0 a 10

Peso (1)
Valor - 0 a 10

0,5

Média do 1º
Período

(

A+B+C
)+D
3

ENSINO MÉDIO
Média do 1º
Período

(

A+B+C
)+D
3

O Cronograma de fechamento do 1º período ocorrerá da seguinte maneira:
Substitutiva Prova Mensal (02 a 13 Mar) Ensino Fundamental II - 28 e 29/05
- As famílias e alunos receberão e-mail com informações específicas sobre a aplicação
dessas avaliações.
Substitutiva Prova Mensal (18 e 21 de Fev) Ensino Médio - de 28 a 05/06
- O professor agendará com os alunos faltosos uma data dentro do período designado para
realização dessa substitutiva, no contraperíodo.
Período de avaliações digitais - até 10/06
- Calendário de avaliações digitais - clique no link abaixo.
Ensino Fundamental ll
Ensino Médio
- Os professores utilizarão o class para postagem de habilidades e conteúdos necessários
para as avaliações.
- Cada professor postará em seu class as informações referentes aos instrumentos
avaliativos utilizados para composição da nota referente ao 1º período de 2020.
- No dia e horário designados para a avaliação, o link da prova será disponibilizado no class
de cada professor, que permanecerá com os alunos no Google Meet durante toda a
aplicação, para orientações e eventuais dúvidas e necessidades.
- Para garantir melhor acesso ao formulário de prova, o aluno deverá utilizar somente sua
conta Rio Branco e um dispositivo eletrônico que permita acesso aos documentos Google.
Novo agendamento para avaliação digital - até 10/06
- Caso o aluno não consiga realizar alguma avaliação digital nas datas e horários previstos,
por qualquer motivo, deve, através de seus responsáveis, entrar em contato com a
Orientadora Educacional e apresentar as devidas justificativas para novo agendamento.
Publicação dos resultados - 15/06
- Lançamento de notas do período no portal educacional.
Reforçamos nossa preocupação em tornar esse momento avaliativo proveitoso. Por isso,
estaremos atentos e acompanhando todo o processo de aplicação das avaliações, para que
possamos auxiliar nossos alunos em qualquer necessidade. Da mesma forma, após a divulgação
dos resultados, continuaremos auxiliando os alunos que apresentem dificuldades pedagógicas.
Caso entendam que é necessário agendar um horário com professores, orientadoras ou
coordenadores, por gentileza, utilizar o e-mail ou o Google Hangouts, de modo que possamos
auxiliá-los em eventuais dúvidas e dificuldades.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
Ensinos Fundamental II e Médio

