
 

                ATIVIDADE PLUS 
Ensino Fundamental II: 6º AO 9º ANO 

 

 

Srs. Pais e Responsáveis. 

A avaliação do aproveitamento escolar no Colégio Plínio Leite é feita de forma contínua e gradual e tem por objetivo 
diagnosticar a eficiência do ensino aprendizagem. 
 
Durante o ano letivo, verificamos o rendimento escolar do aluno de forma diversificada, através de avaliações qualitativas 
(de suas atitudes individuais e sociais como respeito ao outro, compromisso, responsabilidade) e quantitativas (através do seu 
aproveitamento em atividades, trabalhos, testes, provas), buscando sempre o equilíbrio entre os aspectos qualitativos e os 
quantitativos. 

São atividades avaliativas trimestrais, pontuadas: 

 MAP (Média das Atividades Pontuadas), que envolve a mensuração das atitudes individuais e sociais somada às 

notas dos trabalhos, Atividades PLUS (AP) e testes;  

 PTR (Provas trimestrais), que são as avaliações finais do período. 

 

 

 

 

A ATIVIDADE PLUS faz parte das avaliações quantitativas! 

 

Todos os alunos do 2º ao 5º. Ano do EF têm, semanalmente, a AP - Atividade PLUS, que é uma atividade pontuada 

(exercício de casa), que é entregue semanalmente em sala e deve ser realizada até uma semana após ser disponibilizada.  

IMPORTANTE:  

1) O aluno deverá devolver a Atividade Plus à professora regente, no início da aula. 
2) A AP deve ser realizada em FOLHA PRÓPRIA da ATIVIDADE PLUS. Quando houver necessidade de inserir 
alguma folha extra, esta deve ser a folha de Redação com a logo do colégio.  
3) ATENÇÃO à data de devolução!  A AP é liberada em CALENDÁRIO ESPECÍFICO e não aceitaremos APS 

entregues após o prazo.  

4) Após a correção, o professor lança a nota das Aps no sistema.  

 

Segue a tabela de Aps do 1º período/2022: 

Considerem RECEBIMENTO como o dia em que o aluno recebe a atividade em sala e DEVOLUÇÃO o dia em que o aluno 

devolve a atividade realizada à professora regente. 

 

 

 

 

 

 

Gratos pela atenção, 

Fátima Cruz 
Coordenadora Pedagógica 

ATIVIDADE PLUS 

EFI- 2º ao 5º ano 


