OFÍCIO CIRCULAR nº 18/2021

Teresina, 16 de agosto de 2021.

DA: Direção Geral e Direção Pedagógica
AOS: Pais e/ou Responsáveis
ASSUNTO: Calendário Anual das Avaliações – 2º Semestre

“Somente é grande o que se faz com grande amor”.
Savina Petrilli

Senhores Pais, estamos nos aproximando das primeiras Avaliações Mensais do 2º Semestre Letivo, que serão contempladas nos dias 23 a 27/08.
No entanto, algumas observações importantes são necessárias:
 Durante o período de Avaliações, os grupos A/B seguirão com o rodízio. Porém, só realizarão as avaliações na
escola aqueles alunos que estão assistindo aulas presenciais na referida semana. Os demais alunos farão as
avaliações na modalidade on-line.
 Caso a criança esteja na sua semana presencial, fará a avalição presencialmente;
 As provas de forma presencial contemplarão ambos os grupos A/B de forma alternada. Ou seja, quem fez avaliação de forma remota no primeiro mês, será contemplado com avaliações presenciais no mês seguinte. A
semana de avaliações será considerada neutra, não entrando na sequência dos rodízios.
 As avaliações acontecerão das 7h20min às 11h para o TURNO DA MANHÃ e das 13h20min às 17h para o
TURNO DA TARDE.
 As avaliações on-line serão respondidas através da Plataforma Zoom Educa;
 Durante a aplicação das avaliações, o aluno que estiver na modalidade on-line deverá também, estar logado e
presente no Aplicativo Zoom (Sala de aula virtual), fardado e com a câmera ligada, para ser fiscalizado durante
a avaliação e ter sua nota computada no boletim final;
 Mesmo que o aluno responda a avaliação, mas falte à fiscalização na sala de aula virtual, entenderemos que o
mesmo não compareceu no dia de avaliações e por conseguinte não terá sua nota computada;
 O aluno deverá seguir rigorosamente o horário de início e término das avaliações;
 As provas serão objetivas.
Segue o Calendário das Avaliações do Segundo Semestre do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais.

GRUPO “A” – (Nomes com letras iniciais de “A a I”)
GRUPO “B” – (Nomes com letras iniciais de “K a Z”)

Qualquer dúvida ou esclarecimento, por favor dirigir-se à Equipe Pedagógica.
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