
 

 

 

COLÉGIO SÃO BENTO 

Criciúma (SC), maio de 2020. 

 

Senhores Pais/Responsáveis, 

 

Dando continuidade as nossas atividades pedagógicas e reafirmando nosso compromisso 
de mantê-los sempre informados nesse período de pandemia, gostaríamos de esclarecer alguns 
pontos relativos às avaliações para as aulas não presencial. Segue as informações: 

1. Data de início e fim dos trimestres da 1ª e 2ª Série:  
1º Trimestre – 10/02 a 29/06  
2º Trimestre – 30/06 a 16/09 
3º Trimestre – 17/09 a 04/12 

2. Data de início e fim dos trimestres do Terceirão:  
1º Trimestre – 10/02 a 29/06  
2º Trimestre – 30/06 a 01/09 
3º Trimestre – 02/09 a 05/11 

3. Datas importantes do Trimestre: 

ATIVIDADE ENSINO MÉDIO (1ª e 2ª SÉRIE) TERCEIRÃO 

2ª Chamada 23 e 25/06 24 e 26/06 

Reavaliação 30/06 a 08/07 30/06 a 08/07 

Entrega de nota 10/07 10/07 

Conselho de classe 14/07 16/07 
 

4.  Das Avaliações on-line: 

a) As datas e horários de aplicação seguem o calendário abaixo, conforme a disciplina. Da 
mesma forma, que permanecem sendo aplicadas nos dias da semana respectivos, definidos 
no início do ano letivo; 

b) O calendário estará composto apenas de disciplinas, que não tiveram avaliação presencial até 
o início do período de quarentena;  

c)  Serão utilizados diferentes instrumentos de avaliação: testes on-line, listas de exercícios, 
elaboração de textos, pesquisas, trabalhos, simulados, entre outros. 

d) Embora tenham o mesmo padrão de exigência, é possível que as avaliações sejam menos 
extensas, permanecendo coerentes ao tema estudado;  

e) O Simulado, por área de conhecimento, será aplicado em junho, vinculado ao que foi 
ministrado durante as aulas (presenciais e/ou síncronas), levando em consideração o 
conteúdo estudado;   

f) A avaliação não presencial, será exclusivamente, disponibilizada e aplicada via plataforma 
Plurall;  

g) Para início, realização e término, cada avaliação terá prazo estabelecido pelo professor da 
disciplina, sendo este, definido e divulgado no momento da aplicação. 

h) Caso venha acontecer alguma intercorrência durante a avaliação o aluno deve informar 
prontamente o fiscal de prova. 



 

 

i)  Caso o aluno necessite “faltar” ou não consiga realizar a avaliação por algum motivo, o 
procedimento é o mesmo de sempre: ligar para a orientadora 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. 

j) Para 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. 

k) As reavaliações (recuperação) para os alunos que não alcançaram nota 7,0 em alguma das 
avaliações (provas) da disciplina, seguem novo calendário, bem como as avaliações de 
segunda chamada. 

l) Tanto as Reavaliações como as Avaliações em Segunda Chamada serão realizadas no 
contraturno, com início às 13h15min. 

m)  Se na data prevista as aulas já tiverem sido retomadas presencialmente, elas acontecerão de 
forma presencial e necessitam de inscrição na secretaria. 

n) Caso ainda estejamos em período de aulas não presenciais, as avaliações serão on-line e 
não necessitam inscrição. 

o) Faltas serão justificadas mediante envio de Atestado Médico. 

p) A nota qualitativa/participação terá peso 10,0, seguindo critérios e avaliações específicas que 
foram reformuladas para o período de quarentena. 

 

Certos do comprometimento de todos, atenciosamente 

 

Direção, Orientação Pedagógica e Educacional 

 

Segue o calendário de avaliação: 

 

1ª SÉRIE - 1º TRIMESTRE 

Dia da semana: Sexta-feira  

 

DATA DISCIPLINA 

15/05 Biologia / Geografia 

22/05 Português / Espanhol 

29/05 Química / Filosofia 

05/06 Artes / Inglês / Atualidades 

12/06 SIMULADO (Matemática, Geografia, Espanhol) 

19/06 SIMULADO (Física, Português, História ) 

26/06 SIMULADO (Química, Filo/Socio, Biologia, Inglês) 
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