
 

 

 

 

 
 

 

COLÉGIO SÃO BENTO 

Criciúma (SC), 08 de maio de 2020. 

 

Senhores pais ou responsáveis do Ensino Fundamental Anos Finais, 

 

Reafirmando nosso compromisso de mantê-los sempre informados nesse 

período de pandemia, gostaríamos de esclarecer alguns pontos relativos às avaliações para 

as aulas não presenciais. 

 

1 – Serão utilizados diferentes instrumentos de avaliação: testes on-line, listas de 

exercícios, elaboração de textos, pesquisas, trabalhos, entre outros. 

2 – O início, realização e término de algumas avaliações terá prazo estabelecido pelo 

professor da disciplina, sendo este, definido e divulgado no momento da aplicação. 

3 – Para realizar a avaliação o aluno deve estar bem atento a data e horário, como 

também fazer a entrega (quando for o caso) no prazo correto. Deve estar ciente 

do meio que será utilizado ou local que será disponibilizado. Todas essas 

informações serão fornecidas pelo professor quando agendar a avaliação. 

4 – As avaliações são sempre agendadas com antecedência, no Portal do Aluno, 

portanto, se houver dúvidas, deverão saná-las nas aulas anteriores a aplicação da 

avaliação. Evite deixar para perguntar “em cima da hora”. Se necessário, consulte 

o líder de classe, que encaminha para o professor, orientação educacional ou 

pedagógica sua dúvida. 

5 – Embora todos já estejam familiarizados com a Plataforma Plurall e até já realizem 

atividades nela, será enviado pelo whatsapp nos grupos das salas, um tutorial de 

como acessar as avaliações. 

6 – As reavaliações (recuperações) para os que não alcançaram nota 7,0 em alguma 

das avaliações (provas) da disciplina, seguem novo calendário, bem como as 

datas de Segunda Chamada. 



 

 

7 – Para solicitar Segunda Chamada, o responsável deverá encaminhar e-mail para a 

secretaria: secretaria@colegiosaobento.net, justificando o motivo, bem como, o 

nome completo do aluno, série e disciplina respectiva aquela avaliação. O Colégio, 

junto a Equipe Pedagógica irá avaliar cada caso. Tanto as reavaliações como as 

avaliações em Segunda Chamada serão realizadas no contraturno, com início às 

13h15min. 

8– Faltas serão justificadas mediante envio de Atestado Médico. 

9- Para o aluno que por algum motivo coerente não realizar ou se fazer presente no 

momento da avaliação, o responsável deverá comunicar a Orientação 

Educacional (Marcela), pelo telefone 3433-3070 – ramal 4, no período matutino. A 

ligação justificando o ocorrido, deve ocorrer no mesmo dia da aplicação da 

avaliação 

10– Segue tabela informativa com as novas datas: 

EVENTO DATAS 

Término do 1º trimestre 29/06 

Avaliações de segunda chamada 23 e 25/06 

Reavaliações (nota abaixo de 7,0 em provas ou testes on-line) 30/06 a 08/07 

 

11– A nota de participação terá peso 10,0 e seguirá critérios e avaliações específicas 

para o período de aulas não presenciais. 

 

→ ATENÇÃO 

Se na data prevista para Segunda Chamada e Reavaliação, as aulas já 

tiverem sido retomadas presencialmente, estas acontecerão de forma presencial e 

necessitarão de inscrição na secretaria. 

Caso ainda estejamos em período de aulas não presenciais, as avaliações 

serão on-line e não necessitarão inscrição. 

Na segunda quinzena do mês de junho, será enviado calendário com datas 

e horários para realização dessas avaliações (Segunda e reavaliação). Caso já 

tenhamos retornado, os calendários serão fixados nas salas, como de costume. 

 

Certos do comprometimento de todos, atenciosamente 

 

Direção, Orientação Pedagógica e Educacional 
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