
 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 3º ao 5º Ano EF1– Ano de 2021  

Durante o ano de 2020 tivemos que nos adaptar a um tipo de metodologia que deixou de ser um recurso 
para ser exclusivamente o que poderíamos utilizar para dar continuidade ao nosso Projeto Político 
Pedagógico – o computador e a internet. Estes recursos, aliados à nossa expertise, dedicação, criatividade e 
ousadia, fizeram o PLÍNIO LEITE colocar em prática o Plínio Leite à Distância. 
 
Criamos um PROJETO de EDUCAÇÃO REMOTA que atendeu a todos os alunos do Colégio Plínio Leite. 
 
Foi um ano em que as avaliações foram todas online e embora a equipe tenha feito uma verificação contínua 
da apreensão dos conteúdos através dos feedbacks das atividades, das aulas online, dos e-mails e 
oficialmente através das propostas de avaliação formais–avaliação online, redações via e-mail, dentre 
outros, nos comprometemos em, no reinício do ano de 2021, fazer uma AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA de nossos 
alunos em todas as disciplinas da série cursada. 
 
Assim, realizaremos na semana de 8 a 12 de fevereiro, um período de avaliações diagnósticas com TODOS 
OS NOSSOS ALUNOS.  
 
 
É importante registrar que por não valerem nota, é muito importante que as famílias conversem com seus 
filhos – e nós também o faremos – que estas avaliações foram preparadas com todo cuidado pelos 
professores para que eles tenham uma referência maior, um ponto de partida além dos nossos 
PLANEJAMENTOS ANUAIS E ESTRATÉGICOS, para resgatar o que for necessário e caminhar com os 
conteúdos da série com os alunos mais seguros de seu saber pedagógico.  
 
É claro que todas as observações da equipe e os feedbacks dos alunos e suas famílias também servirão de 
referência para o trabalho de revisão dos conteúdos e fixação deles em sala de aula, mas entendemos que 
uma AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA é necessária nesse momento para um (re) alinhamento de curso. 
 
Segue o calendário, com dia e horário de abertura e fechamento das avaliações no GEO: 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS  
Alunos do Ensino Fundamental 1: 

 

*As Avaliações diagnósticas de Português e Redação do 3º ao 5º ano  serão impressas e serão entregues em sistema de drive thru na 

6ª. feira, 12/2, das 13h às 17h na portaria da escola e devem ser devolvidas na 5ª. à tarde, 18/2 das 13h às 17h no mesmo local. 
Orientamos que façam nos dias estabelecidos nesse horário acima, para que não fique muito cansativo para os alunos. 
 

 

Dia em que 
avaliação será 

aberta 

Horário em que 

permanecerá 

aberta e fechará 

2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

8/2, 2ª feira 13h do dia 8/2 às 

13h do dia 9/2 
Geografia 

Espanhol 

Geografia 

Espanhol 

Geografia 

Espanhol 

Geografia 

Espanhol 

9/2, 3ª feira 13h do dia 9/2 às 

13h do dia 10/2 
História História 

 

História 

 

História 

 

10/2, 4ª feira 13h do dia 10/2 às 

13h do dia 11/2 
Matemática Matemática  

 

Matemática  

 

Matemática  

 

11/2, 5ª feira 13h do dia 11/2 às 

13h do dia 12/2 
Ciências  Ciências  

 

Ciências  

 

Ciências  

 

12/2, 6ª Feira 13h do dia 12/2 às 

13h do dia 13/2 
Português 

Redação 

Português* 

Redação* 

Português* 

Redação* 

Português* 

Redação* 



 
 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS  
Alunos do Ensino Fundamental 2: 

 
 
 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS  
Alunos do Ensino Médio: 

 
 
Agradecemos a atenção e parceria de todos. 
 
Qualquer dúvida, entre em contato com a Coordenação do segmento no turno de aulas do(a) seu(sua) 
filho(a): (21) 3619-2835 
 

Atenciosamente, 
EQUIPE PEDAGÓGICA DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

 
 
 
 
 

Colégio Plínio Leite: “Valores para construir, talentos para revelar.” 

Dia em que 
avaliação será 

aberta 

Horário em que 

permanecerá 

aberta e fechará 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

8/2, 2ª feira 14h às 21h Português 

Espanhol 

Português 

Espanhol 

Português 

Espanhol 

Português 

Espanhol 

9/2, 3ª feira 14h às 21h História 

 

História 

Inglês 

História 

Inglês 

História 

Inglês 

10/2, 4ª feira 14h às 21h Matemática  

 

Matemática  
(Álg e Geom) 

Matemática  
(Álg e Geom) 

Matemática  
(Álg e Geom) 

11/2, 5ª feira 14h às 21h Ciências  

 

Ciências  

 

Ciências  

 

Ciências  

 

12/2, 6ª Feira 14h às 21h Geografia 

Redação 

Geografia 

Redação 

Geografia 

Redação 

Geografia 

Redação 

Dia em que 
avaliação será 

aberta 

Horário em que 

permanecerá 

aberta e fechará 

 1ªSérie 2ª Série 3ª Série 

8/2, 2ª feira 14h às 21h Português 

Espanhol 

 

Português 

Literatura 

Espanhol 

Português 

Literatura 

Espanhol 

9/2, 3ª feira 14h às 21h História 

Inglês 

História 

Sociologia 

Inglês 

História 

Sociologia 

Inglês 

10/2, 4ª feira 14h às 21h Matemática  
(Álg e Geom) 

Matemática 

Filosofia 

Matemática 

Filosofia 

11/2, 5ª feira 14h às 21h Ciências II 
(Química) 
Ciências I (Física) 

Biologia 

Química 

Física 

Biologia 

Química 

Física 

12/2, 6ª Feira 14h às 21h Geografia 

Redação 

Geografia 

Redação 

Geografia 

Redação 


