
 

 
 

PLANO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM – 1º TRIMESTRE 2021 

E CRONOGRAMA DE PROVAS – TC2 

Segmentos: Ensino Fundamental – Anos Finais – 6º ao 8º ano 

Prezadas Famílias,  

As atividades letivas do ano de 2021 ainda precisam atender a realidade do ensino remoto, em que 

o 1º Trimestre está ocorrendo na modalidade online. Conforme já comunicado, 1º Trimestre está 

organizado dentro do período de 22/02 a 31/05/2021, contendo a programação de datas e atividades 

no quadro abaixo. 

 

Data de início e término do 1º 

Trimestre: 
22/02 ao dia 31/05/2021 

Sábados letivos - Laboratórios de 

Aprendizagens: 

20 e 27/03 - já realizado 

17 e 24/04 - já realizado 

15 e 29/05 - programação será enviada próximo 

às datas 

Feriados: 
01 e 02/04 - Recesso e Sexta-feira Santa 

21/04 - Tiradentes 

 

PLANO DE AVALIAÇÃO E CRONOGRAMA – 1º TRIMESTRE  

O Plano de avaliações seguirá sendo processual e contínuo, adotando atividades propostas no 

formato online, procurando considerar a trajetória construída pelo estudante, pautada no acompanhamento 

e participação nas diferentes atividades propostas, dadas as condições de acesso e de participação de cada 

um.  

Para a composição do Plano de Avaliação serão empregados diferentes instrumentos, tais como: 

testes online, produção de vídeos, apresentação de trabalhos, individual e em grupos, exercícios de fixação 

e de escrita, realização de experimentos, mapas mentais, leituras e resumos, dentre outras estratégias. Tais 

instrumentos nos possibilitam avaliar qualitativamente o percurso de aprendizagem de nossos estudantes, 

de forma individual e coletiva. O quadro abaixo expressa a composição das avaliações, valores e prazos. 

 

Avaliação Descrição Valor Data 

Participação e 

Frequência (PF) 

Avaliação do comprometimento, do interesse e da 
participação geral nas atividades/tarefas propostas 

nas aulas, considerando as diferentes condições de 
acesso. Cumprimento, pontualidade e assiduidade 

nas tarefas propostas. 

2 

Mensurada no 

período de 22/02 a 
28/05/2021 



 

 
 

Trabalho de 

Componente 1 - duas 

ou mais atividades 
(TC1A; TC1B; TC1C; 

TC1D) 

Avaliações Parciais diversas: em que se 

pretende verificar o desenvolvimento do aluno 
frente às expectativas de aprendizagem dos 

conteúdos, das habilidades, das competências e 
dos valores definidos para cada turma no 

planejamento de ensino 

4 

Atividades propostas 

no período de 01/03 
a 19/05/2021 

Trabalho de 

Componente (TC2) 

Avaliação Trimestral: Prova online, proposta no 
Formulário Google – realizada em horário de aula e 

conforme cronograma de provas da turma* 

4 
Período de 

aplicação: 03 a 

07/05/2021 

TOTAL 10 pontos 

Prova de Recuperação - 

1º Trimestre 

Prova de Recuperação – irá substituir a menor 

nota obtida entre TC1 e TC2 - realizada em 

horário de aula e conforme cronograma de 
aplicação – cronograma de provas da turma 

4 
Período de 

aplicação: 17 a 

21/05/2021 

 
Cronograma de Provas da turma – Trabalho de Componente 2 – TC2 do 1º Trimestre 

 

 

 
 

 

COMPOSIÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

Para a obtenção do Resultado da Média dos Trimestres, utiliza-se a seguinte regra: 

 

𝟏º 𝐓𝐑𝐈 + 𝟐º  𝐓𝐑𝐈 + (𝟑º  𝐓𝐑𝐈  𝐱 𝟐)

𝟒
 ≥ 𝟕 

 
 

Viamão, 23/04/2021 
Equipe Pedagógica 

DATA:

14h00 

(Cassiane)
História 

14h00 

(Vivian)

Educação 

Física

14h00 

(Nádia)
Geografia 14h00 (Tiago) Ciências

14h00 

(Cláudia)
Português 

16h15 

(Claudia)

Música + 

Artes 

16h15 

(Clair)
Matemática

16h15 

(Cláudia)

Ensino 

Religioso
16h15 (Luísa) Inglês

16h15 

(Clair)
Espanhol

Provas e 

professor 

referência

INTERVALO: 15h45 – 16h15

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

ANO/SÉRIE: 6º ano - Turma 63

DIA DA 

SEMANA

03/mai 04/mai 05/mai 06/mai 07/mai

ORIENTAÇÕES: 

- As Provas serão liberadas diariamente, respeitando o cronograma acima, no Classroom de cada Componente às 8h00 e ficarão 

disponíveis para realização por um período de 24h. 

- Preferencialmente realizar a prova no turno de aula, pois os Professores referência de cada dia estarão em suas salas de aula 

(meet do seu componente), para acompanhar e auxiliar na aplicação das provas. 

- Nas situações de impossibilidade de realização de alguma prova, a família deverá enviar justificativa por e-mail para a 

Coordenação (simone@colegiostellamaris.com.br; miriam@colegiostellamaris.com.br), e aguardar análise e deferimento.

- A semana de aplicação das provas (03 a 07/05) será dedicada para a realização das provas de TC2 e outras avaliações (TC1) que 

estejam pendentes (Consultar as pendências avaliativas de cada componente). 

- As provas de Recuperação do 1º Trimestre serão realizadas no período de 17 a 21/05/2021. A Prova de Recuperação irá substituir 

a menor nota obtida entre TC1 (que possui valor total de 4 pontos) e TC2 (que possui valor total de 4 pontos).


