Brasília, 22 de julho de 2020.

Prezada família,
De acordo com o novo Calendário de Avaliações, disponibilizado aos senhores
em 24 de abril, as Avaliações Substitutivas do segundo período aconteceriam de 27 a
29 de julho. Em função da semana de recesso incluída no calendário de julho,
comunicamos aos senhores que as Avaliações Substitutivas acontecerão de 4 a 6 de
agosto, conforme cronograma abaixo:

DATA
4/8
(terça-feira)
5/8
(quarta-feira)
6/8
(quinta-feira)

COMPONENTES CURRICULARES – 1º ao 5º ano
Língua Portuguesa e Língua Inglesa
História e Geografia
Ciências e Matemática

IMPORTANTE!
 Embora não conste data de avaliação substitutiva para o 1º ano, os alunos dessa
série que perderam a avaliação ordinária devem fazer a avaliação substitutiva
para a composição da nota do segundo período.
 As avaliações substitutivas do 1º e 2º ano serão mediadas pela professora nos
horários do Plantão e do Espaço Criativo (das 11h25 às 12h30 para alunos do
matutino e das 16h55 às 18h para alunos do vespertino). Assim, durante os três
dias de avaliação substitutiva, esses dois momentos serão destinados à
avaliação, caso a professora tenha aluno na turma que fará a prova de segunda
chamada.
 Os alunos de 3º ao 5º ano receberão as orientações para a avaliação no
momento do plantão, caso necessitem.

Assim como aconteceu com as avaliações do segundo período (Roteiros de
Estudo Avaliativos), também serão realizadas dentro dos dois ambientes virtuais
criados para o atendimeto remoto às nossas crianças: o ARSigma (no site da escola) e
a Plurall (Plataforma de aulas on-line).
Cabe-nos, então, relembrar as orientações necessárias para as Avaliações
Substitutivas, as quais não terão taxa de aplicação nesse período:

 Não será aplicado instrumento de avaliação de Produção de Texto no
modelo remoto. As professoras têm trabalhado a avaliação de Produção
Textual dentro das aulas síncronas.
 As Avaliações Substitutivas serão publicadas no ARSigma, nas
respectivas datas, antes do início das aulas do turno matutino, às 8h, do
3º ao 5º ano. Para o 1º e 2º ano, cujas avaliações são mediadas pela
professora, a postagem acontecerá até o meio-dia do dia anterior à
prova, para que a impressão seja providenciada com tranquilidade.
 Todos as avaliações terão 10 questões e serão objetivas (múltipla
escolha, com alternativas “a”, “b”, “c” e “d”). As avaliações terão esse
formato pois utilizaremos a Plataforma Plurall para que as respostas
sejam imputadas para o Cartão de Respostas dentro da Plataforma. Ao
finalizar cada uma das avaliações, o aluno deverá marcar o gabarito
nesse “Cartão de Respostas”, o qual será corrigido pelo próprio
sistema.
 Após a correção, o professor poderá visualizar o desempenho de cada
aluno(a) em cada questão. Isso nos garantirá a retomada da avaliação e
a tratativa do erro, durante as aulas, garantindo o processo de
aprendizagem. Embora as questões sejam objetivas, elas trarão
situações-problema, em cada um dos componentes curriculares, por
meio das quais o professor poderá mensurar a aprendizagem dos
conteúdos conceituais trabalhados nas aulas.
 Haverá uma janela (prazo) para que as respostas das questões
(alternativas corretas) sejam imputadas no “Cartão de Respostas”, na
plataforma Plurall:
Ano
1º e 2º ano
3º ao 5º ano

Data e hora da postagem da
Prova no ARSigma

Prazo para a imputação das
respostas no Cartão de
Respostas na Plurall
Às 12h do dia anterior à Até as 19h do dia seguinte à
avaliação.
avaliação.
Às 8h do dia da avaliação.
Até as 19h do dia seguinte à
avaliação.

 Para acessar o “Cartão de Respostas”, os alunos deverão acessar a
Plataforma Plurall > Clicar em Maestro > e procurar por Avaliação
Substitutiva Plurall na disciplina da prova do dia.
Há, também, um caminho alternativo: Plataforma Plurall > Clicar em
Maestro > Disciplinas > e procurar por Avaliação Substitutiva Plurall na
disciplina da prova do dia.
 Para a imputação das respostas das questões no “Cartão de Respostas”
na plataforma Plurall, é importante lembrar que:



Ao salvar a resposta de cada questão, esta ainda pode ser
editada e ter o gabarito alterado. Para isso, basta não clicar no
ícone “ENVIAR”.
 Ao enviar a resposta de cada questão, ela automaticamente
ficará desabilitada para qualquer alteração. Isso também indica
que todas as questões foram enviadas com sucesso para a
correção.
 Ao salvar e enviar a resposta de cada questão, as questões não
poderão mais ter o gabarito alterado.
 Após o horário do fechamento da janela (prazo) de imputação
das respostas no Cartão de Respostas, o gabarito de cada
questão poderá ser conferido na plataforma, por meio do
mesmo caminho utilizado para postar as respostas.
 Os conteúdos para os Roteiros de Estudo Avaliativos (Avaliação
Substitutiva) são os mesmos da Avaliação ordinária, postados no site
no dia 6/7, no ícone “Conteúdos das Avaliações – 2º período”.
Seguimos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento.
Cordialmente,

Equipe Pedagógica dos Anos Iniciais

