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Itabuna-BA, 24 de agosto de 2020

Informativo sobre avaliações II unidade (2º ao 5º ano)

Prezados Pais e Mães,
“Juntos somos mais fortes”. 

Agradecemos às  famílias  por  toda  colaboração  nesse  desafio  de  juntos,  mitigarmos
retrocessos  educacionais para  as  nossas  crianças.  Sabemos  que  o  trabalho  tem sido  árduo.
Assim, informamos que, no período de  31 de agosto a 04 de setembro de 2020,  teremos a
nossa SEMANA DE AVALIAÇÕES DA II UNIDADE.

Seguem algumas orientações:

1- A semana de 24 a 28 de agosto haverá revisões dos assuntos trabalhados pelas professoras;
2- As avaliações serão escritas e seguirão um cronograma informado a seguir;
3- As famílias deverão se dirigir à Escola nos dias 26 pela manhã e 27 à tarde ( quarta-feira e
quinta-feira), para receber envelopes com as avaliações para aplicação;
4- Os Pais deverão auxiliar os (as) filhos(as) quanto ao cumprimento do horário das avaliações e
material previamente arrumado (lápis, borracha, caneta, apontador, etc.);
5- As crianças deverão realizar a avaliação fardada;
6- As professoras estarão acompanhado on-line pelo aplicativo Zoom, no horário estabelecido;
7-  As  avaliações  deverão ser  devolvidas à  Escola  IMPRETERIVELMENTE nos dias 09 ou
10/09 (quarta-feira ou quinta-feira), pois precisamos fechar o boletim da II unidade.
8- A avaliação escrita terá um valor total de 10,0 (dez) pontos, que será somada a avaliação
formativa das atividades que estão sendo realizadas/orientadas pelo site, grupo de whatsapp e
aulas on-line que também valem  10,0 (dez) pontos.
9- O resultado da II unidade será a média aritmética das duas avaliações (avaliação escrita e
avaliação formativa). 
10-  ATENÇÃO.  AO  FINAL  DA  AVALIAÇÃO  O  ADULTO  ACOMPANHANTE,  DEVERÁ
FOTOGRAFAR A AVALIAÇÃO E ENVIAR PARA O WHATSAPP (PV) DA PROFESSORA.

Cronograma de avaliações

Dia/Data Disciplina
Segunda-feira (31/08) Língua Portuguesa
Terça-feira (01/09) Matemática
Quarta-feira (02/09) Ciências
Quinta-feira (03/09) História e Inglês (3º ano)
Sexta-feira (04/09) Geografia e Inglês (4º e 5º ano)

Atenciosamente,

Equipe Saber Viver


