
 
 

Prezados pais e responsáveis, 
  

Estamos nos aproximando do final do primeiro trimestre, que se encerrará no dia 29 de maio. Os                 

processos desse período precisam ser formalizados, para que consigamos validá-los junto a SEED, com              

peso de nota, conforme falamos em nossa live do dia 28/04. 

 

Para os alunos do 1º ano será um processo diferente do 2º ao 9 ano, realizaremos atividades avaliativas                  

em pequenos grupos e em momentos individuais agendados pela professora. Vamos priorizar a             

alfabetização da língua escrita e da Matemática. Como informado em reunião, esse processo não será               

computado em nota, mas sim em ficha avaliativa. 

 

Para os alunos do 2º ao 9º ano a partir desta semana, daremos início às nossas atividades avaliativas                  

para compor as notas da P1 e P2. 

 

Planejamos o processo com muito cuidado, e para que isso aconteça de forma tranquila e responsável, o                 

aluno precisará de orientação por parte da família, não no sentido da “pressão da prova”, mas para                 

conversar com a criança sobre a importância desse instrumento, explicando que é uma atividade que               

afere o rendimento desse período.  

 

As avaliações serão no formato do Google Forms, um formulário com perguntas que poderão              

requerer respostas descritivas ou de múltipla escolha, e estarão disponíveis no Classroom da turma,              

com o título ATIVIDADE AVALIATIVA. As metas serão postadas nas disciplinas no Classroom. 

 

As atividades avaliativas serão realizadas através da P1 e P2. 

 

LEMBRETE: Para realizar a atividade avaliativa, será necessário o login no e-mail do aluno criado               

pela escola: aluno.exemplo@escolagrace.com.br 

  
IMPORTANTE: 

● P1 e P2 serão avaliações formais com questões discursivas ou múltipla escolha; 

● As avaliações terão valor 10,0 cada uma;  



● As avaliações deverão ser realizadas SEM consulta. Contamos com a colaboração e parceria             

dos pais nesse processo. Caso haja a possibilidade de consultar, o aluno será orientado              

pontualmente;  

● A nota da P3 será composta por: 
○ As atividades realizadas durante o trimestre pelo aluno; 
○ Para os alunos do 2º ao 5º ano haverá um diferencial: pequenos encontros online              

com um número reduzido de alunos, em que as professoras poderão avaliar todas as              

crianças. Isso se dará através de perguntas e interações da professora com cada aluno              

presente no encontro. A coordenação está organizando grupos de alunos para esse            

encontro; esses pequenos encontros online serão para avaliação das disciplinas de           

Língua Portuguesa e Matemática. As datas e horários desses encontros serão           
enviados posteriormente pela coordenação pedagógica. 

○ Participação e interação do aluno nos encontros online;  

○ Fotos de atividades solicitadas do livro ou caderno enviadas via Classroom;  

○ Leitura de textos;  

○ Respostas das questões;  

○ Envolvimento com o momento. 

 

Muita Atenção: 
Após a data da postagem no Google Classroom das atividades avaliativas conforme calendário abaixo,              
os alunos terão 48 HORAS para responder e enviar o formulário. Queremos ressaltar que, por se                

tratar de uma atividade online, o aluno deverá responder o questionário e, assim que chegar ao final,                 
enviá-lo, pois não é possível salvar as alterações para finalizar depois. Caso o formulário seja               

fechado sem estar concluído, ao abrir, o aluno terá que recomeçar a atividade. Cada aluno poderá                

entregar uma única vez a atividade, ou seja, após o envio não será possível editar ou enviar                 
novamente. 

 

Para fazer as atividades avaliativas no Classroom, siga os seguintes passos: 
1. Quando a atividade for postada, clique em "ver atividade" 
 

 



2. Abrirá o campo com o formulário e então, siga as orientações da imagem abaixo: 

 

 
Calendário das atividades avaliativas P1 e P2 - 2º ao 5º ano 
 

Data P1 Entrega para os alunos 

04/03 P1 1º trimestre - Avaliação de Inglês Realizada 

11/04 P1 1º trimestre - Avaliação de Geografia Realizada 

18/03 P1 1º trimestre - Avaliação de Língua Portuguesa 06/05/2020 

25/03 P1 1º trimestre - Avaliação de Matemática 07/05/2020 

01/04 P1 1º trimestre - Avaliação de História 
Para o 2º ano será avaliação de História e Geografia 

08/05/2020 

08/04 P1 1º trimestre - Avaliação de Ciências 13/05/2020 

Data P2 Entrega para os alunos 

22/04 P2 1º trimestre - Avaliação de Geografia 
Para o 2º ano não haverá essa avaliação 

15/05/2020 

29/04 P2 1º trimestre - Avaliação de Língua Portuguesa 20/05/2020 

06/05 P2 1º trimestre - Avaliação de Matemática 21/05/2020 

13/05 P2 1º trimestre - Avaliação de História 
Para o 2º ano  será avaliação de História e Geografia 

22/05/2020 

20/05 P2 1º trimestre - Avaliação de Ciências 27/05/2020 

 
 
 



Calendário das atividades avaliativas P1 e P2 - FUNDAMENTAL 2 
  

Data P1 Nova Data 

04/03 P1 1º trimestre - Avaliação de Inglês Realizada presencialmente 

11/04 P1 1º trimestre - Avaliação de Geografia Realizada presencialmente 

08/04 P1 1º trimestre - Avaliação de Ciências 05/05/2020 

25/03 P1 1º trimestre - Avaliação de Matemática 07/05/2020 

Data P2 Nova Data 

18/03 P1 1º trimestre - Avaliação de Língua 
Portuguesa/Ficha de leitura 

11/05/2020 

01/04 
22/04 

P1 1º trimestre - Avaliação de História 13/05/2020 

15/04 
20/05 

P2 1º trimestre - Avaliação de Inglês 
P2 1º trimestre - Avaliação de PDT 

15/05/2020 

20/05 P2 2º trimestre - Ciências 19/05/2020 

13/05 
22/04 

P2 1º trimestre - Avaliação de História 
P2 1º trimestre - Avaliação de Geografia 

20/05/2020 

06/05 P2 1º trimestre - Avaliação de Matemática 21/05/2020 

29/04 P2 1º trimestre - Avaliação de Língua  25/05/2020 

 
Acesso ao boletim e notas parciais 
 

O acesso às notas continuará sendo através do Unimestre. Relembrando, o acesso pode ser feito das 

seguintes maneiras: 

  
COMPUTADOR 
1. www.escolagrace.com.br 

  

 
 

2. Área do aluno 

http://www.escolagrace.com.br/
http://www.escolagrace.com.br/


  

  

3. Portal do aluno 

 
  

4. Login e senha (os mesmo utilizados antes do início das aulas remotas) 

 
  

5. Notas e frequências 

 

 

APLICATIVO UNIMESTRE 
Se preferir usar o aplicativo, você deve baixá-lo na App Store ou Google Play. 

Abaixo segue um manual para facilitar o acesso ao aplicativo. Caso solicitado, o código da Escola 

Grace é 143. 

http://manual.unimestre.com/aplicativomovelapp 

  

Seguimos à disposição para informações complementares. 

Abraços cordiais, 

Direção/coordenação pedagógica 

 

http://manual.unimestre.com/aplicativomovelapp

