Comunicado 092/2020
Informações Avaliações 3º período - EFII e EM
Campinas, 14 de outubro de 2020

Avaliação 3º período
Prezados pais e responsáveis,
Iniciamos o 3º período do ano letivo de 2020 em 28/09, em ambiente digital e, desde 07/10,
estamos trabalhando em modelo híbrido, também com aulas presenciais.
Nas próximas semanas, realizaremos o processo avaliativo AV1, referente ao 3º período (de
22/10 a 30/10 - Ensino Fundamental II e de 26/10 a 06/11 - Ensino Médio).
Todas as atividades processuais realizadas desde 28 de setembro serão contabilizadas para
composição das notas deste 3º período. A quantidade de processuais aplicadas pode variar de
acordo com cada disciplina.
Para que tenhamos instrumentos avaliativos significativos, os professores já estão orientando
suas turmas e incentivando os alunos para a realização de suas atividades com empenho e
comprometimento. A interação nas aulas presenciais e on-line, a entrega de tarefas dentro dos
prazos, a realização de trabalhos e atividades são fundamentais para que o processo de
aprendizagem ocorra de forma efetiva.
Para tanto, formalizaremos o fechamento do 3º período nos mesmos moldes do períodos
anteriores:
ENSINO FUNDAMENTAL II e ENSINO MÉDIO

A - Avaliação 1

Peso (1)
Valor - 0 a 10

B - Atividade
Processual e
Verificação
(presenciais e
digitais)
Peso (1)
Valor - 0 a 10

C - Avaliação 2

Peso (1)
Valor - 0 a 10

D - Bônus para o
Simulado Digital
(uniforme)
0,5 (apenas para
9º ano e Ensino
Médio)

Média do 1º
Período

(

A+B+C
)+D
3

Novo agendamento para avaliação digital 1
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.
●
●

Ensino Fundamental II - até 03/11
Ensino Médio - até 10/11

Informações importantes:
-

Calendários de avaliações 1 - clique no link abaixo.

-

-

Ensino Fundamental ll
Ensino Médio

Os professores utilizarão o Google 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 do 3º período de 2020.
As avaliações acontecerão nos horários designados, através do Google Meet dos
professores, que permanecerão com os alunos no link durante toda a aplicação, para
orientações e eventuais dúvidas e necessidades.
As orientações de prova são as mesmas para os alunos em ensino presencial ou online.
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.
Todo o processo de aplicação das avaliações será acompanhado por nossa equipe, para
que possamos auxiliar nossos alunos em qualquer necessidade.

Estamos à disposição para qualquer necessidade.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
Ensinos Fundamental II e Médio

