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Brasília, 15 de junho de 2021 

 

COMUNICADO SOBRE A SEMANA DE PROVAS 

SEGMENTO III 

 

Srs. Pais ou Responsáveis,  

 

Informamos, mais uma vez, que daremos início à semana de provas (A1 do 2º trimestre), 

amanhã, dia 16, e que a mesma ocorrerá até sexta, dia 25/06. 

 

Destacamos alguns pontos importantes para que tudo transcorra da melhor forma: 

 

 O aluno deverá consultar o calendário de provas da sua turma (esse foi publicado em nosso site 

e no blog dos professores desde o dia 07/06) para verificar data e horário de prova de cada 

disciplina; 

 Os conteúdos de prova estão listados no site (desde o dia 31/05) e foram lançados, pelos 

professores de cada disciplina, no blog do professor; 

 Em semana de prova, o aluno deve organizar-se quanto ao seu horário de estudo e preparação 

para prova; 

 Deve realizar as provas em um computador com câmera que deve permanecer LIGADA 

durante o horário de prova; 

 Recomendamos que as famílias se organizem, pois realizar prova via celular não permite acesso 

à câmera, e isso prejudica a aplicação de prova e o acompanhamento da atividade pelo 

professor; 

 O professor iniciará, pontualmente, o horário de prova. Nos primeiros minutos, fará a chamada e 

a câmera do aluno OBRIGATORIAMENTE deverá permanecer aberta; 

 O professor desligará a câmera e ficará on-line para atender qualquer aluno e qualquer 

eventualidade. 

 

Contamos realmente com o apoio dos Pais e Responsáveis nesse momento privilegiado de 

aprendizagem que é a avaliação. Sabemos que o monitoramento do comportamento de cada aluno se 

torna mais limitado para o professor em provas online, saber se o aluno está fazendo uma avaliação 

focada, ou simplesmente consultando respostas com colegas sem a mínima preocupação com o que 

poderia aprender é uma grande preocupação. 

Desejamos imensamente que o nosso objetivo único seja alcançado: O protagonismo dos nossos 

alunos por meio do engajamento pelos estudos. 

 

Atenciosamente, 

 

Valéria Gondim                 Eliana Nunes 

Coordenadora                     Orientadora 

 

  


