COLÉGIO CRISTO REI
Fé, amor e conhecimento.
Comunicado
Prezadas Famílias,
Sabemos que à avaliação dos nossos alunos vem sendo permanente e constante, para
tal, as avaliações deste referido Trimestre se dará pela observação constante ao aluno,
e pela aplicação de trabalhos (individuais ou em equipes), do desempenho de lideranças,
pesquisas, tarefas, atividades, simulados, e outras atividades que estejam adequadas ao
currículo escolar. Portanto, de 31/08 a 04/09, estaremos realizando a (AV1) e de 28/09
a 02/09 a AV2, deste II Trimestre.
Informamos que se encontra disponibilizado no site do Colégio, na aba do Fundamental
I e na agenda eletrônica o calendário e conteúdos para as avaliações do período que
corresponde de 31/08 a 04/09. Segue abaixo a estrutura do Sistema de avaliação.
ESTRUTURA AVALIATIVA = (AV1) Valor da Avaliação = 10,0
Abrangerá os conteúdos estudados na unidade, envolvendo uma atividade avaliativa com
10 questões de múltipla escolha disponibilizada na plataforma Plurall (ambiente virtual
de aprendizagem), com pontuação de 100%.
ESTRUTURA AVALIATIVA = (AV2) Valor da Avaliação = 10,0
Abrangerá os conteúdos estudados na unidade, envolvendo uma atividade avaliativa com
10 questões de múltipla escolha disponibilizada na plataforma Plurall (ambiente virtual
de aprendizagem), com pontuação de 100%.
AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA (AP) = (AV3) CRITÉRIOS PARA CONSTRUÇÃO DA
(AP): Valor da Avaliação = 10,0
Abrangerá atividades diversificadas no decorrer do II Trimestre incluindo a observação
constante ao aluno como também aplicação de trabalhos (individuais ou em equipes), do
desempenho de lideranças, pesquisas, tarefas, e outras atividades que estejam
adequadas ao currículo escolar, com pontuação de 100%.
OBSERVAÇÕES:
A presença on-line do aluno durante as aulas é indispensável, porém, dependendo
do caso previamente especificado, os professores e coordenação pedagógica avaliarão
e, julgarão ausência justificável ou não. É importante o acesso a plataforma para
visualização das videoaulas e como também o cumprimento das tarefas e atividades
propostas.
As atividades avaliativas serão enviadas na plataforma Plurall na aba do componente
curricular específico do dia, sendo disponibilizado a partir das 7h com o prazo limite de
02 dias para a realização.
No período de 31/08 a 04/09 enviaremos só as avaliações. Os professores e
coordenação estarão disponíveis para tirar dúvidas dando todo apoio pedagógico.
Dicas: É interessante dar autonomia as nossas crianças e incentivá-las a executar as
avaliações sozinhas, (salve os casos específicos), permitindo-a que respondam o que
aprendeu. Precisamos de um resultado fidedigno, porque nos dar a oportunidade de
avaliar o processo de aprendizagem.
Atenciosamente,
Professores e Coordenação pedagógica.

