
 

 

Natal, 22 de junho de 2021. 
 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
 

Nos aproximamos do recesso escolar (01 a 11 de julho) e, com ele, a oportunidade de um tempo para 
descanso, uma agenda mais leve e divertida para as nossas crianças e adolescentes. Literatura infanto-juvenil, 
música, praia e atividades como andar de bicicleta podem fazer parte de uma programação divertida para eles. 
Será uma oportunidade especial de descanso para os nossos estudantes!   

Porém, antes do recesso, viverão o período avaliativo de 28 a 30 de junho, de modo presencial e remoto 
para os estudantes que ainda precisam permanecer em casa. As Avaliações Parciais compõem a atividade P2, 
com valor 7,0 e serão objetivas.   

Encaminhamos algumas orientações importantes de preparação, para antes e durante a aplicação, 
considerando as duas modalidades: presencial e remota. 

1. Período de 14 a 25/06 – a equipe de Supervisão Disciplinar e Orientação Educacional terão momentos 
com as turmas para orientar sobre as atividades avaliativas, tranquilizando e organizando a vivência 
desta avaliação presencial. Os estudantes do remoto também receberão as orientações sobre os 
procedimentos.  

2. Nossa programação será conduzida após os três primeiros horários de aula, com o intervalo 
antecipado para as 9h20 (turno matutino) e 15h20 (turno vespertino). As avaliações iniciarão as 
9h40/15h40, com tempo programado de 2 horas de aplicação de provas. 

3. O caderno de provas constará de 10 questões objetivas para cada Componente Curricular. 
4. O gabarito será disponibilizado para marcação das questões, com orientação dos professores que 

acompanharão a aplicação das provas, de modo a garantir o melhor aproveitamento do tempo. 
5. O tempo mínimo do aluno com a atividade avaliativa será de 1 hora. Após esse tempo, receberá o 

gabarito para marcação, sob a orientação do professor responsável da sala de aula. 
6. O tempo de prova será monitorado pelos educadores, ajudando no foco atencional dos educandos.    
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 

DIRETOR 
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