Colégio Dom Barreto
Avaliações remotas do Ensino Médio e Composição das Médias.
❖ Avaliações do Ensino Médio:
➔ As avaliações remotas serão feitas pelo Microsoft Teams para fechamento do 1º e
do 2º trimestres. O professor, responsável pela disciplina, delimitará quais serão as
atividades de composição de médias (avaliações, trabalhos, sínteses e tarefas).
➔ Os trabalhos, sínteses e tarefas terão datas de entrega estipuladas, pontuação
delimitada e deverão ser anexadas para o professor dentro do prazo e seguindo as
recomendações da disciplina.
➔ As avaliações serão aplicadas nas aulas das respectivas matérias, para que o
professor possa avaliar o conteúdo trabalhado em aula. Como as avaliações serão
mais curtas em algumas disciplinas, o aluno poderá realizar até três provas
curtas em um mesmo dia.
➔ O professor será responsável pela delimitação do tempo de prova e os alunos que
não puderem fazer a mesma no horário de aula, farão a avaliação de faltosos, com
o conteúdo dos trimestres trabalhados e sem a necessidade de pagamento. O aluno
que entregar a avaliação fora do prazo (até 30 minutos depois), terá sua nota
descontada pela metade do valor estipulado.
➔ Os professores não utilizarão questões idênticas às dos vestibulares para evitar
colas e consultas na internet.
➔ Durante a avaliação, o professor ficará on-line, na sala de aula, para quaisquer
dúvidas e questionamentos que os alunos possam ter.
➔ As avaliações estarão sinalizadas na planilha de planejamento semanal.
❖ Postagem das notas:
➔ Todas as notas serão divulgadas no Microsoft Teams. No entanto, as notas de P1,
P2 e EV/atividades/trabalhos serão compostas por um conjunto de notas. No Portal
Educacional, apenas a nota final, ou somatória de notas do conjunto, será divulgada.
➔ A composição de notas de cada disciplina ficará disponível no Bloco de Anotações
de cada série. O professor deverá especificar quais atividades e avaliações
comporão a P1, P2 ou EV/atividades/seminários/trabalhos e quais serão os pesos
de cada uma.
❖ Simulados do Ensino Médio:
➔ Os simulados estão temporariamente suspensos durante a quarentena. Os
professores trabalharão as questões dos principais vestibulares durante as aulas e

como tarefa de casa. Cada professor decidirá, com as salas, se fará algum trabalho
ou atividade como pontuação bônus.
❖ Recuperação Trimestral:
➔ A recuperação trimestral ocorrerá em agosto e contemplará o conteúdo mínimo do
1º e 2º trimestres. Os professores divulgarão o conteúdo para os alunos e familiares
com até uma semana de antecedência pelo Teams.
➔ Se a quarentena persistir até o momento da recuperação trimestral, as avaliações
ocorrerão pela plataforma do Microsoft Teams.
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