
 
 

 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS: 
REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES 

Durante o período de AULAS HÍBRIDAS, e, ainda estando sem o seu quantitativo de alunos 

PRESENCIAIS pleno, o Colégio Plínio Leite definiu continuar  a oferecer AVALIAÇÕES PRESENCIAIS e 

REMOTAS para TODOS os seus alunos. 

Assim, elencamos a seguir alguns pontos importantes que orientarão aos alunos e as famílias quanto 

a AVALIAÇÃO de seus filhos na escola. 

1. PREPARO PARA AS AVALIAÇÕES: É de suma importância que incentivem os seus filhos a se preparar para 
os momentos de avaliação, revendo os exercícios feitos, os conteúdos estudados, as propostas 
disponíveis no CANAL DE PAIS E ALUNOS, as aulas gravadas. É fundamental que todos os alunos estejam 
continuamente se preparando, para apreender todos os conteúdos ao máximo, para aproveitar as aulas, 
potencializar suas aprendizagens e para que estejam seguros e preparados para o mundo que os espera. 

 
2. FORMATO DE AVALIAÇÃO: Quanto a escolha da forma de realização das avaliações (presencialmente ou 

remotamente), acreditamos que, quando o aluno realiza a avaliação presencialmente, ele está em um 
ambiente cuidadosamente preparado para que a avaliação aconteça: ele terá uma prova impressa (como 
as provas que realizarão futuramente), poderá contar com o professor fisicamente presente e, em última 
instância, não estará sujeito a problemas de internet. Além disso, quanto aos resultados, o aluno e a 
equipe poderão avaliar com mais fidedignidade os resultados obtidos na prova aplicada presencialmente. 
Se o seu filho já sai de casa e não está mais isolado socialmente, é importante que retorne à escola.  
IMPORTANTE: O aluno que optar por realizar a avaliação remotamente  precisa estar logado na sala 
GooTooMeting durante o período de aula para que o professor possa ter contato com o aluno durante a 
avaliação e também possa considerar a sua presença. 

 

3. OPÇÕES DE AVALIAÇÃO: Durante o oferecimento de aulas HÍBRIDAS, o aluno poderá ESCOLHER como 
realizará a avaliação, pois ofereceremos as avaliações nos formatos presencial E remoto. 

 

4. TESTES DO PERÍODO: Para o Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, os testes sempre serão realizados no 
horário da aula da disciplina (nos 50min ou 100min sujeito a definição do professor) tanto para alunos 
presenciais quanto para os remotos; é muito importante, caso os alunos decidam por realizar a avaliação 
remotamente, que estes assistam  as aulas do dia de casa, pois as aulas acontecerão presencial e 
remotamente antes e após a realização dos testes (assim como sempre aconteceu) pois não 
flexibilizaremos o horário de entrada nem de saída da escola.  

 

No caso do Ensino Fundamental 1, os testes serão realizados PRESENCIAL E REMOTAMENTE (de acordo 
com a escolha de frequência às aulas feita pelas famílias ao longo do período) diariamente com a 
supervisão da professora regente e no horário informado nas circulares enviadas pela coordenação 
pedagógica do segmento. 

 

5. AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS DO PERÍODO: Para o Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, as PTRS (Provas 
do Período) são aplicadas  NO HORÁRIO DE AULAS, pela manhã. Como os testes, as avaliações serão 
online para o grupo que estiver REMOTO e presenciais impressas para os alunos que estiverem 
PRESENCIALMENTE na escola. No caso dos alunos que fazem parte do GRUPO PRESENCIAL nesta semana, 
poderão, se desejarem fazer as avaliações REMOTAMENTE. Alguns pontos são importantes a considerar: 

 

 Nos dias de PTR os professores do dia ficam de plantão nas salas virtuais e presenciais; 



 
 

 

 Nos dias de PTR, não teremos aulas, ou seja, reservaremos a manhã para a aplicação de provas. Os 
professores DO DIA estarão presentes nas salas para o caso de haver necessidade de comunicação 
entre alunos e professores.  

 Para todos os alunos PRESENCIAIS as avaliações estarão disponíveis na escola, impressas e deverão 
ser realizados sem consulta no período da manhã – das 7h30min às 13h. Para todos os alunos 
REMOTOS as avaliações estarão disponíveis no Canal de Pais e Alunos e deverão ser realizados sem 
consulta no período da manhã – das 7h30min às 13h. Não deixem para o último minuto, pois não 
abriremos as avaliações fora desse horário.  

 As Redações deverão ser escritas à mão, em folha padrão pautada, escaneadas e enviadas pelo Canal 
de Pais e Alunos. Não serão aceitas redações enviadas via outros meios nem ilegíveis.  
 

No caso do Ensino Fundamental 1, as PTRs acontecerão no mesmo formato em que estamos realizando 

os testes. Disponibilizaremos PRESENCIAL E REMOTAMENTE (de acordo com a escolha de 
frequência às aulas feita pelas famílias ao longo do período) diariamente com a supervisão da 
professora regente e nos dias e horários informados nas circulares enviadas pela coordenação 
pedagógica do segmento. Para os alunos REMOTOS, há especificidades também descritas nas 
circulares enviadas ocasionalmente. 
 

6. BENEFÍCIO PLUS:A escola possui  Benefícios para Alunos que se Destacam no Desempenho 
Escolar. Para aferirmos esses benefícios, que têm como base o rendimento do aluno, utilizamos 
suas notas do período. Independente de os alunos realizarem avaliações REMOTAS ou 
PRESENCIAIS, TODOS participarão no ranking para concorrer IGUALMENTE ao reconhecimento a 
dedicação do aluno ao estudo. Como os alunos poderão escolher entre realizar remota ou 
presencialmente, UMA VEZ escolhida a forma (que é livre para todos), os resultados deverão ser 
aceitos e o BENEFÍCIO PLUS irá para o maior CR. 

 

7. SIMULADOS (EXCLUSIVO PARA O ENSINO MÉDIO):Entendemos que os simulados são uma 
simulação dos EXAMES que os alunos farão, quando concluírem o Ensino Médio. Assim, sempre 
que houver quórum, aplicaremos os SIMULADOS ELEVA, ENEM e UERJ no formato presencial, 
para que os alunos tenham a oportunidade de ir vivenciando (simulando) esse importante 
momento que fará parte da sua vida. Incentivamos e incentivaremos a todos (que têm 
frequentado as aulas no presencial) a virem presencialmente. Entretanto, como dito acima, a 
partir desse período disponibilizaremos também as avaliações no formato remoto e todos terão 
a possibilidade de escolha. 

 

8. REDAÇÃO: A REDAÇÃO entra nas mesmas regras das avaliações (teste, PTR). As regras quanto ao 
envio da REDAÇÃO encontram-se descritas no ícone REDAÇÃO (disponível no site em todas as 
turmas da escola) 

 

O Colégio Plínio Leite desde que teve, por força maior, que iniciar as aulas REMOTAS, realizou 
adaptações em sua prática e buscou rapidamente soluções para todas as questões que surgiram.  
Manteve o seu Projeto Político Pedagógico vivo e pouco a pouco eliminou todas as variáveis que 
poderiam de algum modo causar impacto na educação de nossos alunos. E continuamos assim, 
oferecendo um ensino focado na aprendizagem dos alunos e construindo um  novo modo de 
fazer educação. 
 

Qualquer dúvida entre em contato com a nossa equipe. 
Respeitosamente, 
Equipe Pedagógica do Colégio Plínio Leite 


