
 

 

Natal, 18 de junho de 2021. 
 

Aprendizagem significativa ocorre por meio da vinculação de novos conhecimentos aos que 
já fazem parte do repertório do sujeito, desenvolvendo-se uma rede de significados em 
permanente processo de ampliação. A cada nova interação, um novo sentido é produzido e 
a compreensão e o estabelecimento de relações são potencializados.  

(Projeto Educativo do Brasil Marista, 2010) 

 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
 

O Colégio Marista de Natal tem investido na construção de aprendizagens significativas, garantindo aos 
estudantes experiências relevantes para sua vida acadêmica. Avançarmos em diálogos, escola e família, nos 
asseguram um movimento crescente em proficiência e formação integral dos nossos estudantes. 

Estamos nos aproximando do Período Avaliativo da II Etapa, que acontecerá de 28 a 30 de junho 
(segunda a quarta-feira).  

As avaliações serão aplicadas seguindo o modelo atual de rodízio simples, considerando a necessidade 
de cumprir com o percentual estimado por sala, e acompanhando a opção dos estudantes nos modelos 
presencial e remoto. Assim, os estudantes que estão no modelo presencial, de acordo com o rodízio, farão as 
avaliações em sala de aula, e aqueles que optaram pelo modelo remoto ou por cumprimento do rodízio, farão 
as avaliações pela plataforma Fiscallize (https://remote.fiscallize.com.br/), como aconteceu na I Etapa. 

Reiteramos a importância do cumprimento do rodízio no período de avaliações, visto que a 
logística de preparação das avaliações presenciais é baseada na listagem atual. 

Durante o período de avaliações parciais (28 a 30 de junho) teremos aula normal nos três primeiros 
horários e as avaliações acontecerão nas duas últimas horas de aula.  

Destacamos que o tempo de execução das avalições é determinante para o bom desempenho do 
estudante, pois implica em tempo de concentração, leitura e interpretação das questões, bem como a 
elaboração das respostas e marcação dos gabaritos.  

Reforçamos ainda, que os estudantes usem o tempo adequado para realização das avaliações. Para 
todos, presencial e remoto, as avaliações terão tempo mínimo obrigatório de uma hora para a entrega, e tempo 
máximo de realização de 2 horas.  

Solicitamos que a família contribua com o acompanhamento do cronograma de avaliações, ajudando na 
organização dos estudos que fortificam a preparação e segurança dos estudantes.  

 

AVALIAÇÃO PARCIAL – P2 - (Quantitativa/valendo 7,0) 
10 questões objetivas com alternativas A, B, C, D e E (0,7 cada questão)  

5º AO 7º 

28/06/2021 (SEGUNDA) 29/06/2021 (TERÇA) 30/06/2021 (QUARTA) 

GEOGRAFIA 
PORTUGUÊS 

INGLÊS 
HISTÓRIA 

CIÊNCIAS 
MATEMÁTICA 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 

DIRETOR 
 

 

 

 
 

COMUNICADO 038/NAP 

https://remote.fiscallize.com.br/

