
                                                                    
                                                                  
 
 
 

 
   

 

OFÍCIO CIRCULAR nº 20/2021                                                                Teresina, 05 de outubro de 2021.  
 
DA: Direção Geral e Direção Pedagógica 

AOS: Pais e/ou Responsáveis / Alunos do 6º ao 8º ano 

ASSUNTO: Calendário das Avaliações do 4º Bimestre – 2º Semestre  

  
 

 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, chegamos ao 4º Bimestre deste Ano Letivo correspondente aos meses de outubro e novembro. Visan-
do nos aproximar do cotidiano pré-pandemia, retornamos gradativamente às atividades presenciais, sempre de forma segura e coordenada. 

Considerando que a maioria dos nossos alunos já retornou ao ensino presencial, faz-se oportuno que retomemos as nossas Avaliações 
Presencias Tradicionais. Através dessas avaliações, que agora serão mistas (objetivas e subjetivas), teremos um resultado mais fidedigno, nos 
ajudando a planejar o próximo ano letivo, bem como a retomada total das nossas atividades no ano de 2022. 

  
              Para tanto, algumas observações importantes são necessárias: 

 Durante o período de Avaliações, os grupos 01 e 02 seguirão com o rodízio. Porém, só realizarão as avaliações, na escola, aque-
les alunos que estão assistindo aulas presenciais na referida semana. Os demais alunos farão as avaliações na modalidade on-line; 

 Caso o aluno esteja na sua semana presencial, fará a avalição presencialmente; 

 As provas de forma presencial contemplarão ambos os grupos 01 e 02 de forma alternada; 

 7h às 7h40 / 7h40 às 8h20 – Aula Normal (Revisão) / 8h20 às 8h40 – Recreio; 

 8h40 às 12h40 – Avaliações; 

 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 bo-
letim final; 

 Mesmo que o aluno responda a avaliação, mas falte à fiscalização na sala de aula virtual, entenderemos que o mesmo não compare-
ceu 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 e subjetivas. O processo de envio das provas para os alunos que as realizarão no modelo on-line 
seguirá o mesmo protocolo das avaliações de redação, e as avaliações de Matemática só valerão com os cálculos. Consta 
em nosso site, na área INFORMAÇÕES/TUTORIAIS, um vídeo explicativo para maiores esclarecimentos. 
 

Segue o Calendário das Aulas e Avaliações do 4º Bimestre do 6º ao 8º Ano do Ensino Fundamental - Anos Finais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O GRUPO 01 corresponde às letras de A ao J e o GRUPO 02, às letras de K ao Z. 
Este comunicado não se aplica aos alunos 100% on-line. Não haverá mudanças para os mesmos. 
Quaisquer alterações necessárias comunicaremos com antecedência via aplicativo. 
 

Cordialmente, 
Direções Pedagógica e Geral. 

 
C O L É G I O   M A D R E  S A V I N A  

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO 
Educação Infantil: Maternal I ao Infantil II / Ensino Fundamental: 1º ao 5º Ano / Av. Jockey Clube, 1297 – Jockey 

Ensino Fundamental: 6º ao 9º Ano  / Ensino Médio: 1ª a 3ª Série -  Av. Jockey Clube,  1364 – Jockey 
CNPJ:   07.787.894/0001-50 - FONE: (086) 3216-4100 / 31943600 

 Colégio Madre Savina 
Site:www.madresavina.com.br / E-mail:madresavina@.madresavina.com.br 

 

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

AULAS 

OUTUBRO 

PERÍODO GRUPO 

04 a 08/10 01 

11 a 14/10 02 

19 e 20/10 01 

28 e 29/10 02 

 

NOVEMBRO 

PERÍODO GRUPO 

01 a 05/11 01 

08 a 12/11 02 

 

AVALIAÇÕES 

OUTUBRO 

PERÍODO GRUPO 

21 e 22/10 01 

25 a 27/10 02 

 

 

NOVEMBRO 

PERÍODO GRUPO 

16 a 19/11 01 

22 a 24/11 02 

 


