Brasília, 10 de agosto de 2020.
COMUNICADO

Assunto: Roteiros de Estudo Avaliativos (Testes) do 3º período – Anos Iniciais.

Prezada família e queridos alunos,
Conforme o novo Calendário de Avaliações 2020, disponibilizado aos senhores
em 24 de abril, na semana de 17 a 21 de agosto teremos os Testes de Língua Portuguesa
e Matemática do 1º ao 5º ano, relativos ao terceiro período letivo.
Assim como aconteceu no processo de avaliação do segundo período, todas as
avaliações (Testes e Avaliações Finais do 3º Período) 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 aqui refletir, mais uma vez, sobre o papel das avaliações de
aprendizagem. Muito mais que atribuir notas, a avaliação tem um papel diagnóstico
ainda mais importante nesse cenário de ensino remoto. A partir dela, reorientamos a
nossa prática pedagógica diária, a fim de assegurar, significativamente, o processo de
construção de conhecimento do nosso aluno.
E como será a dinâmica de aplicação das avaliações no terceiro período?
 Os Roteiros de Estudo Avaliativos (Testes) serão aplicados nas seguintes
datas, do 1º ao 5º ano, conforme divulgado no Calendário de Avaliações:
Dia 19/8– quarta-feira – Teste de Língua Portuguesa;
Dia 21/8 – sexta -feira – Teste de Matemática.
 As Avaliações serão publicadas no ARSigma, nas respectivas datas, antes
do início das aulas do matutino, às 8h30. Para o 1º e 2º ano, cuja
avaliação é mediada pela professora, os Testes serão publicados sempre
no dia anterior ao da avaliação.
 Todos os Testes terão 10 questões e serão objetivos (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 um dos Testes, o aluno deve 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 avaliações sejam objetivas, as questões trarão

situações-problema, em cada um dos componentes curriculares, em que
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:
Componente
Curricular
Língua Portuguesa
Matemática

Data e hora da postagem do
Teste no ARSigma

Prazo para a imputação das
respostas no Cartão de
Respostas na Plurall
Dia 19/8 às 8h30 (quarta-feira) De 19/8 às 8h30 até 20/8 às 19h
Dia 21/8 às 8h30 (sexta-feira) De 21/8 às 8h30 até 22/8 às 19h

 Para acessar o “Cartão de Respostas”, os alunos deverão acessar a
Plataforma Plurall > Clicar em Maestro > e procurar por Teste Plurall nas
disciplinas em que terão os testes (Língua Portuguesa e Matemática)
Há, também, um caminho alternativo: Plataforma Plurall > Clicar em
Maestro > Disciplinas > e procurar por Teste Plurall nas disciplinas em
que terão os testes (Língua Portuguesa e Matemática).
 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.
 A partir da data de hoje, os Conteúdos para os Testes do terceiro período
estarão no nosso site, no ambiente virtual ARSigma, no ícone “Conteúdos
dos Testes”.
 Com a continuidade das aulas remotas, a composição da nota do terceiro
período será igual à do segundo. Para que possamos relembrar, seguem
os instrumentos de avaliação em cada componente curricular, com seus
respectivos pesos, para a composição da nota do terceiro período:

Composição das notas do terceiro período – 1º ano
Componente Curricular
Arte
Ciências
História e Geografia
Educação Física
Educação Tecnológica
Língua Inglesa (Red Balloon – Unidade 606)
Língua Inglesa – Unidades 910 Norte, 912 Sul e Águas
Claras
Língua Portuguesa
Matemática

Instrumentos de Avaliação e Pesos
Trabalho: 30%
Aspectos Formativos: 70%
Trabalho: 30%
Aspectos Formativos: 20%
Roteiro de Estudo Avaliativo: 50%
Trabalho: 30%
Aspectos Formativos: 20%
Roteiro de Estudo Avaliativo: 50%
Prática: 30%
Aspectos Formativos: 70%
Trabalho: 30%
Aspectos Formativos: 70%
Roteiro de Estudo Avaliativo: 50%
Aspectos Formativos: 50%
Avaliação Oral: 50%
Aspectos Formativos: 50%
Aspectos Formativos: 20%
Roteiro de Estudo Avaliativo (Teste): 20%
Roteiro de Estudo Avaliativo: 60%
Aspectos Formativos: 20%
Roteiro de Estudo Avaliativo (Teste): 20%
Roteiro de Estudo Avaliativo: 60%

Composição de notas do terceiro período – 2º ao 5º ano
Componente Curricular
Arte
Ciências, História e Geografia
Educação Física
Educação Tecnológica
Língua Inglesa
Língua Portuguesa
Matemática

Instrumentos de Avaliação e Pesos
Trabalho: 30%
Aspectos formativos: 70%
Aspectos Formativos: 20%
Roteiro de Estudo Avaliativo: 60%
Trabalho: 20%
Prática: 30%
Aspectos Formativos: 70%
Trabalho: 30%
Aspectos Formativos: 70%
Roteiro de Estudo Avaliativo: 70%
Aspectos Formativos: 30%
Aspectos Formativos: 20%
Roteiro de Estudo Avaliativo (Teste): 20%
Roteiro de Estudo Avaliativo: 60%
Aspectos Formativos: 20%
Roteiro de Estudo Avaliativo (Teste): 20%
Roteiro de Estudo Avaliativo: 60%

 IMPORTANTE!
 Os Trabalhos correspondem às atividades propostas pelos professores
e desenvolvidas pelos alunos, durante o período, bem como ao
cumprimento dos Roteiros de Estudo.
 O Roteiro de Estudo Avaliativo (Teste) só ocorre nas disciplinas de
Língua Portuguesa e Matemática. Ele corresponde a 20% da nota final.
 O Roteiro de Estudo Avaliativo corresponde à avaliação do final do
período e pode ter pesos diferentes para diferentes disciplinas. Antes
da data de início dessas avaliações finais para o terceiro período,
enviaremos um comunicado relembrando todas essas orientações.

Agradecemos mais uma vez a parceria e seguimos à disposição.
Respeitosamente,
Equipe Pedagógica dos Anos Iniciais

