Comunicado 098/2020
INFORMATIVO DE AVALIAÇÕES E FINAL DE ANO
Ensino Fundamental II
Campinas, 10 de novembro de 2020

Prezados pais e responsáveis,
O período de avaliações AV2, referente ao 3º período, iniciará em 19/11.
O calendário com as datas das avaliações está disponível para consulta no site do Colégio Rio Branco
(www.riobranco.org.br), em Ensino Fundamental II - Calendário e na Agenda Google.
Os conteúdos das avaliações serão postados no Google Classroom de cada professor.
O fechamento de notas do 3º período será feito nos mesmos moldes dos períodos anteriores:
A - Avaliação 1

B - Atividades
Processuais

C - Avaliação 2

D - Bônus Simulado
ENEM (uniforme)

Média do 3º
Período

Peso (1)
Valor - 0 a 10

Peso (1)
Valor - 0 a 10

Peso (1)
Valor - 0 a 10

0,5 (apenas para 9º
ano)

( A+B+C
)+D
3

Novo agendamento para avaliação digital 2
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, até 27/11.
Resultados
Os resultados do 3º período estarão à disposição para consulta no Portal Educacional RB, na área
restrita do site do Colégio Rio Branco, em 01/12 , a partir das 10h30.
Seguiremos com as aulas de revisão e recuperação até 11/12, em horário regular. Nestas aulas,
serão realizados os projetos de revisão e recuperação, que serão disponibilizados no Classroom de
cada professor a partir de 27/11. A data limite para entrega dos projetos é 11/12. Não haverá aplicação
de prova.
Importante: No final do ano letivo, as condições para aprovação / recuperação são:
SITUAÇÃO

CONDIÇÃO
●
●

Somatória final maior ou igual a 18 pontos
Média do 3º período maior ou igual a 6,0

Recuperação com
conteúdos do 3º período

●

Média menor que 6,0 APENAS no 3º período, independentemente da
somatória final

Recuperação com
conteúdo Anual

●

Somatória final menor que 18 pontos, em virtude das médias abaixo
de 6,0 no 1º e/ou no 2º períodos

Aluno aprovado

Em caso de necessidade, é possível agendar uma reunião com os professores ou orientadoras pelo
Google Meet. Basta enviar um e-mail solicitando o agendamento para ana.silva@riobranco.org.br ou
juliana.caetano@riobranco.org.br
Os resultados das recuperações serão divulgados em 15/12, após às 16h, no Portal Educacional RB,
área restrita do site do Colégio.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

Ensino Fundamental II

