
 

Comunicado nº 16–3/2021/NAP II 

Assunto: Protocolo – provas remotas. 

Público-alvo: estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais – EFAI. 

Taguatinga, 10 de março de 2021. 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

De acordo com o calendário letivo – disponível no Guia do Estudante – a partir do dia 12/3, sexta-feira, iniciaremos 
a aplicação das primeiras provas deste ano. 

Em função da pandemia e dos seus impactos nos processos de ensino e aprendizagem e, em especial, nas crianças 
e nas condições de funcionamento das instituições de ensino, decidimos aplicar as provas do 1º trimestre nos horários 
regulares de aula, sob a supervisão da professora regente. 

No caso do retorno das aulas ao presencial, realizaremos, com todas as turmas, o sistema de rodízio. Dessa forma, 
os estudantes que estiverem no colégio realizarão provas impressas. Já o grupo que estará no modo remoto responderá 
a mesma prova, porém de forma digital, via plataforma Teams. 

 

O estudante Marista 

 deverá organizar o espaço em que realizará a prova, isto é, guardar todos os livros e cadernos;  

 poderá deixar folhas em branco – podem ser de caderno –, lápis e borracha à mão. Estes materiais podem 
ser utilizados para a realização de contas ou anotações durante a prova, como rascunho; 

 deverá realizar a prova individualmente e sem consulta. 

 

Procedimentos 

1. O estudante deverá acessar o seu aplicativo do Microsoft Teams (preferencialmente em um notebook ou 
computador de mesa). 

2. Entrar no canal “Avaliação”, na Equipe da turma. 

3. O link para a prova será publicado pela docente, antes do início oficial da prova.  

Atenção! Caso o estudante tente acessar a prova antes do horário previsto, aparecerá uma mensagem de 
erro. O formulário será disponibilizado apenas no horário certo. 

4. Todas as informações pertinentes à prova estarão no formulário. É essencial que o estudante faça a leitura 
atenta dos comandos e orientações. As docentes estarão on-line para orientá-los, por meio do chat, caso 
surja alguma dúvida. Apenas as professoras poderão fazer algum tipo de mediação. 

5. Ao terminar de responder todas as questões, o estudante deverá clicar no botão “enviar” (ou submit se o 
navegador estiver em inglês). Neste momento, caso o estudante necessite, a família poderá auxiliá-lo. 

6. Aparecerá uma mensagem automática na tela confirmando o envio das respostas. Somente após a 
visualização dessa mensagem que a prova será enviada. 

7. O estudante receberá um relatório com suas respostas no seu e-mail Marista. 



 

Horário e tempo de prova 

 As provas interdisciplinares (P1) começarão às 7h45/13h45 e terão duração de até 2 (dois) horários de 
aula. Indicamos que todos os estudantes permaneçam com as câmeras ligadas e os microfones desligados 
durante o tempo de prova. Caso tenha alguma dúvida, o estudante deverá solicitar a mediação da docente, 
por meio de mensagem no chat (neste caso, a mensagem se restringe ao chamado da professora). 

 O estudante que terminar a prova antes da turma deverá aguardar a finalização dos demais com a câmera 
ligada e o microfone desligado. Enquanto espera, poderá ler um livro ou um gibi. Para o estudante que 
estiver no colégio, indicamos que traga de casa um livro e/ou gibis. 

 Em caso de problemas de acesso ou alguma outra necessidade especial, o Núcleo de Apoio Pedagógico 
deve ser contatado. 

 Não há tempo mínimo para a realização da prova, mas há tempo máximo. A docente é quem gerenciará o 
tempo com os estudantes. 

Para os casos omissos neste protocolo ou qualquer dúvida que apareça, o Núcleo de Apoio Pedagógico está à 
disposição por meio dos contatos abaixo relacionados. 

 

Atenciosamente, 

 
Débora C. Camargos Dourado 

Coordenadora Pedagógica 
NAP II – 2º ao 5º ano 

FUNÇÃO NOME CONTATO 

Coordenadora Pedagógica 

 

Débora Caldeira Camargos Dourado 

2º ao 5º ano 

Telefone: (61) 9 9645-0102 

E-mail: dcdourado@marista.edu.br 

Orientadora Educacional 

 

Virgínia França 

2º ano 

Telefone: (61) 9 9985-3570 

E-mail: vfsantos@marista.edu.br 

Orientadora Educacional 

 

Helma de Souza 

3º ao 5º ano 

Telefone: (61) 9 9658-1012 

E-mail: hfsilva@marista.edu.br 

Assistente Educacional 

 

Iran Cavalcante Vasconcelos 

2º ao 5º ano 

Telefone: (61) 9 9979-7346 

E-mail:  icavalcante@marista.edu.br 
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