
 

BOLETIM 7 – Ensino Médio 

Processo Avaliativo do 1º trimestre 

São Bernardo do Campo, 27 de maio de 2020  

 

  
Senhores Responsáveis e Caros Alunos, 

 

A partir de agora, no e-learning, vamos iniciar importantes processos 

avaliativos e, para auxiliar aos que desejam entender mais a fundo sobre 

esse assunto, elaboramos este Boletim, em formato de perguntas e 

respostas, no qual vamos detalhar informações importantes, para que tudo 

ocorra de forma eficaz e tranquila. Não se preocupem em memorizar e 

entender a fundo todas essas informações! Os professores já estão 

conversando com os alunos e orientando-os sobre como proceder. É 

muito importante não gerarmos tensão ou cobranças excessivas, pois isso 

só atrapalha um processo que foi preparado para ser calmo, natural e 

eficiente, com o objetivo de dar subsídios importantes para que os professores possam acompanhar melhor seus 

alunos. 

 

Para auxiliá-los a encontrar mais diretamente a sua dúvida ou necessidade, procure por páginas, conforme 

discriminado a seguir. 
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1 - Por que avaliar nesse momento em que as aulas estão on-line 

e a distância? 

 

Avaliar, especialmente nesse momento, é de grande importância, pois 

levantaremos, de forma mais concreta e objetiva, em que grau está se 

configurando a aprendizagem para cada aluno. Precisaremos verificar 

de que forma os alunos estão apreendendo e compreendendo o que 

está sendo estudado. Com os resultados desse processo, teremos maiores subsídios para verificar ações 

daqui para frente: revisar estratégias, retomar pontos importantes e recuperar, de diversas formas, aspectos 

essenciais. 

 

 

2 - Por que não iniciamos antes esse processo de avaliação do 1o trimestre? 

 

Entendemos que, nesse momento inédito de transição das escolas para o formato on-line, era primordial o 

trabalho de adequar os alunos às novas formas de estudo e às novas rotinas. Mais importante do que 

simplesmente aplicar provas e avaliações apenas para cumprir essa prática no e-learning, era apoiar e 

orientar a todos e trabalhar cuidadosamente para, de fato, direcionar as aulas ao desenvolvimento das 

habilidades necessárias e previstas para cada série. Por esse motivo, nosso foco ficou 

voltado primeiramente a conseguirmos configurar aprendizagens de forma on-line e não 

em gerar notas. Agora que todos estão mais familiarizados com todo esse processo e 

dada a extensão do tempo de aulas suspensas, é hora de iniciarmos uma nova etapa e 

realizarmos essas avaliações, de forma adequada a essa situação inédita e com um 

propósito realmente eficaz e necessário. 

  

 

3 - Como será o processo avaliativo do 1o trimestre no Ensino Médio? 

 

No início do ano letivo, entregamos aos alunos o “Informativo de Provas do 1o trimestre”. Nesse 

documento, havia o calendário de avaliações P1 e P2 e os outros campos que compunham as avaliações 

do trimestre, com seus respectivos “pesos” em percentual para a composição da média do trimestre. 

Você não precisa buscar esse documento agora! Como fomos interrompidos com a suspensão das 

aulas e a mudança do presencial para o on-line de forma tão abrupta, devido às imposições da pandemia, 

tivemos de readaptar e replanejar todo esse processo de composição da média, para que as avaliações 

sejam coerentes e realmente úteis para o fim a que se destinam. 

 

Então, como ficou o novo processo para o 1o trimestre?  

 

Nós reformulamos, exclusivamente para o 1o trimestre deste 

ano, a quantidade e o formato dos instrumentos de avaliação que o 

compõem. 

Dessa forma, para a composição dessa média, consideraremos 

a nota da P1 (avaliação já realizada no Colégio, antes da suspensão 

das aulas) e mais um novo instrumento de avaliação, que será 

aplicado, para cada disciplina, nos próximos dias de aula on-line. 

 

Esse instrumento está sendo preparado para avaliar como foi a aprendizagem e o desenvolvimento 

das habilidades mais importantes do trimestre, sendo elas também readaptadas à migração das aulas do 

presencial para o on-line. 
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As tabelas a seguir mostram os campos formais que compõem nossas médias normalmente, com a 

descrição de quais são os instrumentos e respectivos pesos e, na quarta coluna, a descrição de como 

fica a adaptação para o e-learning. 

Os campos “AV” (Avaliação - primeira coluna) são fixos e totalmente utilizados na dinâmica das aulas 

presenciais. Entretanto, optamos por reduzir os instrumentos utilizados, exclusivamente nesse período, e, 

por esse motivo, haverá a repetição de notas em alguns desses campos.  

 

Ficará assim: 

 

1º Trimestre – todas as disciplinas, exceto Arte e Educação Física 

 

Campo Instrumentos Pesos Descrição no e-learning 

AV1 P1 40% da AV3 Avaliação realizada no Colégio 

AV2 P2 60% da AV3 Avaliação a ser aplicada no e-learning 

AV3 Média P1 e P2 70% da Média Trimestral Cálculo automático 

AV4 Recuperação da AV3 70% da Média Trimestral Avaliação a ser aplicada no e-learning 

AV5 Nota válida (AV3 ou AV4) 70% da Média Trimestral A maior (AV3 ou AV4) 

AV6 Simulado Geekie Teste 15% da Média Trimestral Repetição da nota da AV5 

AV7 Projetos e Atividades 15% da Média Trimestral Repetição da nota da AV5 

 

1º Trimestre – Arte e Educação Física 

Campo Instrumentos Pesos Descrição no e-learning 

AV1 Nota Prática 50% da Média Trimestral Atividade Avaliativa a ser aplicada no e-learning 

AV2 Produções Diversas 25% da Média Trimestral Repetição da mesma nota da AV1 

AV3 Comprometimento 25% da Média Trimestral Repetição da mesma nota da AV1 

 

 

 

4 - Por que todas as entregas de atividades postadas e já realizadas até aqui não serão avaliadas 

nesse momento? 

 

Nesse primeiro momento, acompanhando cuidadosamente a adaptação de todos às aulas on-line, 

pudemos constatar, nas primeiras semanas, muitas dificuldades, naturais para o tamanho desse novo 

desafio: dificuldades com a nova rotina, dificuldades para acompanhar satisfatoriamente as aulas, problemas 

de conexão, dúvidas sobre o uso das ferramentas, dificuldades emocionais devido à distância e ao 

isolamento social etc. Assim, entendemos que era hora de estimular essa adaptação e o estudo on-line e 

não de inserir mais um ponto de tensão, atribuindo notas a essas ações.  

Agora que os alunos estão mais habituados, a postura e a participação passarão a ser avaliadas, 

compondo uma nota para o 2o trimestre. Passado o tempo de adaptação, avaliar esses aspectos deixa de 

ser um motivo de tensão e passa a contribuir para a dedicação e para a responsabilidade dos alunos. Mas 

como se dará esse processo é assunto para um pouco mais adiante. 
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5 - A presença nos meets ao vivo valem nota e computam faltas ou presenças? 

 

Para o melhor acompanhamento desse processo de aulas 

on-line, estamos monitorando a frequência nos meets e a 

frequência de entregas das atividades propostas, com 

flexibilizações de prazos e orientações necessárias. Entretanto, 

isso não era passível de nota para o 1o trimestre, devido às 

dificuldades de adaptação já mencionadas. Em relação à 

frequência, em estudos a distância, a forma de monitorar 

presença é diferente. É como em um curso em formato EaD que 

venhamos a fazer: é importante participar de encontros ao vivo, 

porém eles podem também ser assistidos posteriormente. 

Portanto, no Colégio, por meio desse monitoramento de 

ausências, o que temos feito é conversar com famílias quando necessário, verificando ausências, quando 

deixam de ser eventuais e se tornam frequentes, e outras dificuldades.  

É bem importante reforçar que, no caso de nossos alunos, assistir às aulas ao vivo com assiduidade 

é muito importante para a organização da rotina e para evitar acúmulo de tarefas. 

Já para o 2o trimestre, a postura e participação, com entregas, envio de dúvidas, frequência nos 

meets serão também pontuadas com notas. Essa ação, passada a fase de adaptação dos alunos ao e-

learning, passa a ser uma aliada para gerar responsabilidade e dedicação. Em breve enviaremos 

detalhamentos sobre como isso se dará. Agora, vamos focar no processo avaliativo do 1º trimestre. 

 

 

6 - Por que é importante, então, participar com frequência dos meets, realizar e entregar todas as 

atividades propostas? 

 

Participar do meet ao vivo, para muitos alunos, é mais agradável e proveitoso do que assistir às 

gravações. Além disso, assistir a todas as aulas em tempo real ajuda a manter a rotina e a organização (um 

dos maiores desafios de estudar em casa). As gravações podem ser deixadas para quando os alunos 

precisarem revisar ou rever alguma orientação ou para o caso de terem 

perdido alguma aula por motivo de força maior, como problemas de conexão 

com a internet, por exemplo. 

Realizar as atividades é primordial para manter o engajamento e a 

configuração da aprendizagem. Só assistir às aulas não é suficiente para 

estudar. Realizando as atividades propostas, os alunos podem, de fato, 

identificar dúvidas, reforçar e aplicar o que estão aprendendo.   

Nesse momento especial da educação, estamos prezando por 

flexibilizações nos prazos de entrega constantemente. Entretanto, buscar 

entregar tudo no prazo também é essencial para a organização e para o 

melhor aproveitamento dos momentos ao vivo. Além disso, evita o acúmulo 

de tarefas. 

 

 

7 - O que, exatamente, será avaliado nesse processo avaliativo do 1o trimestre? 

 

No 1o trimestre, que ocorreu parte no presencial e parte nas aulas on-line, realizaremos um processo 

simplificado de avaliação, no qual buscaremos verificar, nas atividades avaliativas realizadas pelos alunos, 

a apreensão e a configuração das habilidades mais essenciais previstas para serem desenvolvidas até aqui. 

Como foi um período conturbado, cheio de desafios e novos aprendizados, determinamos que, apesar de 

os alunos terem de levar a sério o processo, não colocaremos mais tensão e apreensões sobre o período 
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avaliativo. Por isso, os professores elegeram, com cuidado e estudo, as habilidades essenciais e o 

instrumento mais adequado para esse momento. As atividades avaliativas servirão como demonstração 

mais objetiva e concreta de como os alunos estão aprendendo e contextualizando determinadas habilidades, 

para que possamos traçar novas estratégias, tanto de retomadas, quanto de práticas futuras. 

 

 

8 - Como serão as avaliações do 1o trimestre no e-learning? 

 

Cada professor elegeu um instrumento mais adequado para 

que possa colher os dados diagnósticos desse processo avaliativo. 

São instrumentos síncronos e assíncronos. Os síncronos serão as 

atividades avaliativas realizadas durante o meet, junto com o professor, 

com data marcada e combinada com os alunos. Os assíncronos são 

outras formas de propostas, as quais os alunos recebem e têm um 

prazo para realizar e enviar posteriormente. Muitos dos instrumentos 

que serão usados são os mesmos que já estão sendo utilizados nas 

aulas. Os que são novidade terão a orientação dos professores para 

que os alunos realizem sem problemas. 

Ressaltamos que haverá, sim, flexibilização de prazos para auxiliar os alunos que tiverem 

dificuldades para cumprir as atividades e opções de nova realização das avaliações síncronas para os 

alunos que tiverem problemas de conexão ou afins. Cada aluno será acompanhado por seu professor, que 

fará esse controle. Garantiremos que todos consigam realizar e entregar as atividades avaliativas. Nos casos 

de maiores dificuldades ou de eventuais não entregas, as famílias serão notificadas. 

 

 

9 - Como serão as avaliações para quem necessita de adaptações especiais? 

 

No modo on-line, essas adaptações especiais também são, muitas vezes, diferentes de como 

ocorrem no modelo presencial de escola. Mas, é importante ressaltar que as adaptações serão mantidas 

para essas atividades também. Os processos adaptados dependem muito do instrumento utilizado: quando 

for uma atividade do tipo “formulário” (que tem o formato mais próximo da avaliação do tipo “prova” ou “lista 

de exercícios”), a atividade enviada para esses alunos terá adaptações como ocorre no presencial. Quando 

forem outros tipos de instrumentos, as possibilidades de adaptação são diversas e nem sempre são 

necessárias, pois são práticas que contam, muitas vezes, com o recurso de áudio, de pesquisa e outros. 

Mas todos os alunos em processo de adaptação especial serão avaliados, respeitando-se suas 

necessidades individuais. 

 

 

10 - Em relação ao que já foi realizado no Colégio, presencialmente, como isso será inserido na nota 

do 1o Trimestre? 

 

No caso do Ensino Médio, a P1, prevista no “Informativo de Provas” chegou a ser realizada. Essas 

notas serão computadas, porém com um peso menor em relação à média trimestral, conforme o quadro 

exposto no item 3. Porém, como foram realizadas há, relativamente, bastante tempo, as notas abaixo do 

rendimento poderão ser recuperadas com o processo de Recuperação que ocorrerá também no modo on-

line. Lembramos que, muitas dessas avaliações nem chegaram as ser discutidas com as turmas, devido à 

interrupção brusca que as aulas presenciais sofreram. Alguns nem sabem que notas tiraram nas provas 

realizadas por último. Por esse motivo é que elas terão um peso menor dentro do trimestre.  
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11 - Devo me preocupar se a nota da P1 tiver sido muito baixa? 

 

Claro que uma nota muito abaixo da média é motivo de preocupação. 

Porém, vale lembrar que esse isolamento social interrompeu o trabalho que 

seria realizado na escola na sequência dessas avaliações e que tinham o 

objetivo de retomar, orientar, diagnosticar etc. Esse trabalho de recuperação 

contínua teve de ser transferido para os momentos iniciais do e-learning, em 

que todas as primeiras atividades foram de revisão e alinhamento.  

Para recuperar essas notas e, especialmente, as habilidades 

essenciais previstas para o período, os alunos realizarão esse processo de 

avaliação do trimestre on-line, sobre o qual todo este Boletim está explicando, 

e, além disso, caso necessitem, passarão pelas atividades avaliativas de 

recuperação, podendo compor e recuperar suas notas trimestrais. 

 

 

12 - Como ficam os casos de alunos que fariam substitutivas, por terem faltado a algumas das 

avaliações realizadas no Colégio? 

 

Havia alguns casos de alunos que fizeram ou que estavam para fazer a solicitação de provas 

substitutivas no Colégio, quando houve a interrupção das aulas presenciais. Esses casos também serão 

resolvidos. Todos os alunos que perderam avaliações presenciais, que chegaram a fazer a solicitação formal 

de substitutivas ou não, terão a sua nota, no campo AV1, substituída pela nota da atividade avaliativa que 

vai ser realizada agora no e-learning. Não é necessário fazer solicitações formais de substitutiva. A 

substituição do campo sem nota será automática. 

 

 

13 - Como será o processo de recuperação para esse 1o trimestre? 

 

Após a realização das atividades avaliativas e da análise e correção feita pelos professores, 

levantaremos quais alunos eventualmente não alcançaram o rendimento equivalente à nota mínima de 

nossa média (7) e identificaremos os motivos e ações necessárias. Após digitadas as notas, conforme o 

quadro exposto no item 3, todos os alunos que tiverem notas abaixo de 7 no campo AV3 serão submetidos 

a novas orientações de estudo e a um novo instrumento avaliativo de Recuperação, cuja nota será colocada 

no campo AV4. 

Para as disciplinas Arte e Educação Física, caso o aluno não obtenha a nota mínima necessária na avaliação 

no e-learning (campo AV1), também será submetido a novas orientações e a um novo instrumento avaliativo de 

recuperação. Essa nota de uma eventual recuperação entrará no mesmo campo (AV1), substituindo a nota anterior, 

desde que maior. 

 

 

14 - Como posso acompanhar as minhas notas ou as notas de 

meus filhos? 

 

A forma mais fácil de acompanhar a nota é pelo site do Colégio, 

com seu login e senha.  

Caso os tenha perdido, é só entrar em contato com a secretaria 

do Colégio, pelo e-mail secretaria@ceharmonia.com.br ou pelo 

telefone 4368 9560. 

 

 

mailto:secretaria@ceharmonia.com.br
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Vamos ver como encontrar as notas no sistema? 

 

✓ Entre no site do Colégio: www.ceharmonia.com.br 

✓ Clique na aba pais/alunos 

✓ Digite seu login e senha (o ID é sempre 04) e, depois, “Logar” 

✓ Quando aparecer o nome do aluno, clique na linha onde aparece a série, como nesse exemplo do 7o 

ano: 

 

✓ Em seguida, clique no ícone “Parciais”  

✓ Logo abaixo do nome do aluno, aparecerão os campos AV: 

 

 
 

✓ Acompanhe as notas desses campos, com base na explicação do item 3 deste Boletim. 

 

Atenção! O sistema vai calculando as médias automaticamente, como se os campos ainda não preenchidos 

estivessem com nota 0. Por isso, as médias que o sistema vai mostrando são bem baixas! Ignore-as até que 

todos os campos explicados no item 3 do Boletim estejam preenchidos, o que ocorrerá somente ao final do 

processo avaliativo. 

 

Importante! Não fiquem tensos e ansiosos, acompanhando esse quadro de notas no site a todo momento! 

Isso só gera estresse e uma sobrecarga de tensão sobre os alunos e as famílias! E isso é tudo o que 

precisamos evitar para passar por esse processo de forma eficaz e adequada! 

O sistema vai sendo alimentado aos poucos e, somente conforme os professores vão colocando notas, é 

que as disciplinas vão aparecendo. 

 

 

15 - Como os pais podem auxiliar nesse processo de avaliação?  

 

Sabemos o quanto esse processo está preocupante e angustiante para alguns pais, porém, essa 

situação de aulas on-line, isolamento social e pandemia não foi escolhida por nenhum de nós. Precisamos 

manter a calma para darmos sequência, da melhor forma possível, aos estudos dos alunos, e garantirmos 

o acolhimento emocional e o estímulo à responsabilidade e ao desenvolvimento da resiliência em todos eles 

e em cada um de nós. 

 

Assim, seguem algumas recomendações importantes às famílias para auxiliar no processo de 

Avaliação: 

 

✓ Manter a calma. 

✓ Conversar com os filhos sobre a importância de se dedicarem ao processo de avaliação e de seguirem 

as orientações dos professores. 

http://www.ceharmonia.com.br/
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✓ Não cobrar excessivamente, colocando tensões e medos nos alunos. 

✓ Auxiliar, proporcionando a eles um local o mais organizado, iluminado e silencioso possível para que eles 

façam suas atividades. Essa solicitação serve também para as aulas. 

✓ Estimular os filhos a terem também calma e dedicação. A ansiedade (embora, por vezes, seja difícil de 

conter) atrapalha muito esse processo. 

✓ Importante! As famílias até podem estar ao lado em alguns momentos, 

orientando para que o aluno atente à atividade e motivando-o, mas o 

ideal é que não estejam junto com os alunos. É muito importante que 

os alunos resolvam suas atividades sozinhos, para que os professores 

possam ter uma noção exata do rendimento de cada um. Claro que 

esperamos que todos se saiam bem! Mas se todos fizerem tudo com 

perfeição, por terem feito com os pais, a escola pode receber a noção 

errada de que tudo está correndo melhor do que o esperado e de que 

não há pontos de atenção. Haverá meios de todos recuperarem 

eventuais necessidades. Não há motivos para tensão. 

 

 

16 - Quais as orientações para os alunos nesse processo de avaliação? 

 

Para os alunos, é muito importante lembrar: 

✓ Coloque suas dúvidas, enviando comentários no chat ou enviando e-mail aos professores, sempre que 

precisar. 

✓ Realize as atividades avaliativas com atenção e bastante tranquilidade! 

✓ Evite dispersar durante as atividades avaliativas. 

✓ Sabemos que é mais fácil “colar”, consultar, perguntar para os colegas ou família. Mas o importante é 

você saber que isso não é necessário! O que é essencial é vocês mostrarem o que, de fato, conseguem 

fazer! Tente realizar toda a atividade, mas, caso não consiga resolver alguma questão ou algum item, 

fique tranquilo! Conte ao professor e saiba que haverá atividades para que você possa recuperar suas 

notas e suas dificuldades. 

✓ O importante, especialmente agora, que estamos mais longe, é que os professores consigam identificar 

os pontos que estão sendo aprendidos e os pontos que precisarão ser retomados de outras maneiras. 

Por isso, é muito importante manter a calma e fazer tudo com responsabilidade, honestidade e ética. 

✓ Para as atividades síncronas (ao vivo, junto com o professor), procure estar pontualmente conectado e 

com os materiais necessários já por perto. Faça um alongamento antes, um exercício de respiração e, 

então, realize a atividade. 

✓ Ainda nessas avaliações síncronas, é muito importante não atrapalhar a atividade, nem os colegas, nem 

o professor! Se for muito essencial falar com o professor, escreva no chat. Não ligue o microfone, a 

menos que o professor solicite. E, é claro, jamais escreva dicas ou respostas no chat ou em outros 

meios de comunicação com os colegas. Trocar respostas vai atrapalhar o processo de 

acompanhamento de seus colegas. 
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✓ Não escreva desnecessariamente no chat e preste atenção às 

solicitações do professor em relação a ligar ou desligar a câmera. 

✓ Nas atividades assíncronas (as que devem ser enviadas 

depois), procure respeitar os prazos e realizar a proposta com 

atenção e calma. 

✓ Nas atividades que permitirem pesquisa ou consulta, lembre-se 

de que as respostas não devem ser copiadas de nenhuma fonte. 

Você dele consultar, refletir e elaborar a sua própria resposta, com 

suas próprias palavras. 

 

 

17 - Quando saem as notas? 

 

Estamos realizando um processo novo: aulas e avaliações totalmente on-line pela primeira vez! 

Então, todo esse processo deve ser tratado com cuidados e com toda a atenção de todos! 

Daremos um prazo para que as atividades sejam corrigidas e os professores postarão as notas no 

sistema do Colégio (ver pelo site), conforme forem corrigindo. 

Os professores irão informando nos meets quando as notas estiverem disponíveis e quais os alunos 

que deverão realizar as atividades de recuperação. 

 

18 - Como devo proceder se cair minha conexão durante as atividades avaliativas ao vivo?  

 

Caso sua conexão fique ruim, mantenha a calma, saia da sala de aula 

e retorne. Relate sempre ao professor, via chat ou comentários do 

Classroom, para que possamos acompanhar caso a caso. Nós buscaremos 

auxiliar para que todos realizem a atividade, mesmo que ocorra algum 

imprevisto no momento síncrono.  

Mas, importante! Esforce-se para concluir suas atividades avaliativas 

no prazo! Assim você garante a mesma atividade da turma e não acumula 

tarefas para depois! 

 

19 - Como será o processo de avaliação do 2o trimestre? 

 

Para o 2o trimestre, já que todos agora já estão habituados a estudar on-line, a postura e a 

participação também computarão notas. A entrega das atividades, a postura nos meets, a frequência nas 

aulas… Tudo isso terá uma atribuição de notas que detalharemos em breve, em um novo comunicado. Isso 

vai valorizar os que estão se esforçando e se dedicando e auxiliará a cobrar mais postura e responsabilidade 

de todos! Essa postura começará a ser avaliada a partir das aulas desta semana (semana de 26/05).  

 

20 - Meu filho pouco participou das aulas on-line, quase não entregou atividades, percebo que não 

está aprendendo, sinto que será um ano perdido, ele poderá ser retido no final do ano?  

 

Após a autorização do modelo de ensino a distância para a educação básica, reorganizamos nossas 

atividades visando minimizar os impactos educacionais no processo de ensino e aprendizagem em nossos 

alunos pelo longo período sem aulas presenciais.  

Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos alunos e pelas famílias nesse novo e desafiador 

processo. Entretanto, o importante é que todos os alunos se mantenham empenhados, buscando sempre 
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participar da melhor forma possível e sempre mantendo a calma e a positividade. Todos os alunos serão 

avaliados de forma cuidadosa e com as flexibilizações necessárias. 

Esse ano letivo está muito diferente e desafiador! Porém, nenhum aluno que se dedique, mesmo que 

tenha algumas dificuldades, sejam lá quais forem, será prejudicado! Participando das aulas e realizando as 

atividades, mesmo que não sejam todas, todos os alunos serão acompanhados e avaliados com as devidas 

flexibilizações. Assim, poderemos garantir que não seja um ano 

perdido e que, ao contrário, seja um ano de novas aprendizagens, 

de construção da união e da resiliência, de valorização da 

responsabilidade e da persistência!  

Fiquem tranquilos! Caso algum aluno deixe de realizar 

alguma atividade avaliativa, entraremos em contato e buscaremos 

possibilitar que esse aluno reponha ou realize suas demandas. 

Contamos com a dedicação, a seriedade, a confiança e a 

responsabilidade de todos, para que passemos por mais esse 

processo juntos e com tranquilidade!  

 

 

21 – Cronograma das Atividades Avaliativas (aplicação ou entrega) 

 

 

Atenciosamente, 

Direção e Coordenação 

 


