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“Grandes coisas são possíveis”

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO ON-LINE – 2020 – 3º TRIMESTRE
III Trimestre
Recesso Escolar

14/09 até 14/12
10/10 até 18/10

Composição da nota (III trimestre) – A nota da AV1 e AV2 serão compostas pelos
seguintes instrumentos avaliativos que estarão disponíveis nos respectivos períodos:
Formulário Avaliativo 01 – Valor: 3,5

05/10 a 30/10

Componentes curriculares

Matemática, Português, História,
Geografia, Física, Química e Biologia.

Formulário Avaliativo 02 – Valor: 3,5/5,0

16/11 a 06/12

Componentes curriculares

Matemática, Português, História,
Geografia, Física, Química, Biologia,
Inglês, Arte, Filosofia e Sociologia.

Descrição dos instrumentos avaliativos

Formulário Avaliativo 01

10 questões (4 questões tipo A – com 4 itens;
3 questões tipo C e 3 questões tipo D)

Formulário Avaliativo 02

10 questões (4 questões tipo A – com 4 itens;
3 questões tipo C e 3 questões tipo D)

O professor deverá informar previamente (Roteiro Trimestral) os conteúdos
referentes a cada instrumento avaliativo e trabalhos trimestrais.

Para a realização da avaliação on-line, seguem as seguintes orientações:


A avaliação será disponibilizada na sala do Google Classroom correspondente a cada
disciplina;



O aluno deverá fazer uso do e-mail institucional para acesso às avaliações dentro do Google
Classroom, não poderá logar com outro e-mail, somente o institucional;



As avaliações serão realizadas através do Google forms e dentro da aba ATIVIDADES da sala
do Google Classroom de cada disciplina;



A avaliação ficará disponível durante o tempo estipulado para a realização do instrumento
avaliativo (ver calendário);



O professor, em sala (aula on-line) estará explicando a forma como será realizada a sua
avaliação, tirando as dúvidas e fazendo as observações necessárias para que a atividade
transcorra da forma mais satisfatória possível para todos.



Importante que o aluno se organize previamente para o momento da avaliação, levando em
conta o tempo necessário para a execução da mesma, como também possíveis contratempos
que possam ocorrer.



Qualquer outra situação adversa, o aluno deverá sinalizar o mais breve possível para
Coordenação, que tomará as devidas providências.



Qualquer dúvida entre em contato com a coordenação pedagógica do segmento,
adiel.silva@lasalle.org.br .



Os conteúdos dos instrumentos serão disponibilizados através do Roteiro Trimestral
(planejamento), e estará disponível para consulta no site da escola.

Acreditamos no seu potencial!
Viva Jesus em nossos corações. Para sempre!
Equipe Pedagógica.
Colégio La Salle Brasília

