
Sr. Responsável e Querido(a) Aluno(a), 

Estamos no período de nossa 3ª avaliação do ano. Continuaremos 

com os trabalhos avaliativos on-line. Portanto, fiquem atentos a:  

1º O professor irá escolher os dois (2) melhores trabalhos realizados pelo aluno 

em cada disciplina do dia 10/08 ao dia 02/10. Cada um valerá, NO MÁXIMO, 

15 pontos, perfazendo um total de 30 pontos; 

TRABALHO 1 (15 PONTOS) + TRABALHO 2 (15 PONTOS) = TOTAL: 30 

PONTOS 

2º Os trabalhos avaliativos estão no site do colégio, em PDF e em Word, onde 

o aluno terá até sete dias para concretizá-lo e enviá-lo (fiquem atentos a este 

prazo). Esta atividade será específica da unidade da apostila do positivo do 3º 

bimestre. Todas as diretrizes do trabalho estarão especificadas na folha de 

rosto, inclusive com o e-mail ao qual você terá que enviar o trabalho. 

PRESTEM BASTANTE ATENÇÃO NESTES E-MAILS. Tivemos muitos 

problemas em relação a isso, muitos professores não receberam os trabalhos 

por motivo dos endereços eletrônicos terem sido digitados errados.  

3º Após a data limite de envio do e-mail, o professor terá até 10 dias para 

enviar a respectiva nota dos trabalhos selecionados por ele (trabalho 1 e 2), 

bem como a nota do trabalho avaliativo. 

4º A média, portanto, será composta da seguinte forma: 

TRABALHO 1 (15 PONTOS) + TRABALHO 2 (15 PONTOS) + TRABALHO 

AVALIATIVO (70 PONTOS) = 100 PONTOS 

5º Caso o aluno não tenha realizado nenhuma das atividades propostas por 

algum motivo nas semanas de 10 de agosto a 02 de outubro, o aluno terá a 

oportunidade de fazer a recuperação do 3º bimestre para melhorar sua nota, 

caso esta seja abaixo de 50 (recuperação será postada até o dia 15 de 

novembro).  



6º Caso o aluno não esteja conseguindo acessar o trabalho avaliativo por 

algum motivo, o mesmo poderá solicitar por telefone a impressão e depois, ir à 

secretaria do colégio, de 9h às 14h, pegá-lo.  

7º Os trabalhos avaliativos respeitarão o cronograma disponibilizado na 

semana através do nosso site. Portanto, na semana de 05 a 09 de outubro, os 

alunos farão somente os trabalhos. Não haverá aula on-line, visto que os 

professores estarão disponíveis nos horários estipulados no cronograma, 

através dos seus e-mails, para sanar qualquer dúvida necessária para a 

execução do trabalho.  

8º Os casos que não se encontrarem nestes itens acima serão avaliados 

individualmente pela Equipe Diretiva, pela Coordenação pedagógica e pelo 

Corpo Docente. 

Quaisquer dúvidas que ainda permaneçam após a leitura destas diretrizes, 

favor entrar em contato pelo Messenger do Facebook da escola ou pelo 

whattsapp da Tia Soraya. 

Mais uma vez, não temos palavras para agradecer aos responsáveis que estão 

nos auxiliando de forma tão ativa neste momento.  

Um grande abraço, 

Equipe CAQ 
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