
COMUNICADO ÀS FAMÍLIAS E AOS ALUNOS – AG – 3ª ETAPA

1º ANO DO ENSINO MÉDIO

Fortaleza, 13 de novembro de 2020

Estimada Família,

Estamos chegando à conclusão da 3ª etapa do ano letivo unidos pela dedicação, determinação e colaboração

de todos que fazem parte da Comunidade Educativa do Colégio Santa Cecília e, para dar continuidade às nossas

ações, pedimos, mais uma vez, a sua atenção para as informações a seguir sobre as Atividades Avaliativas (AG)

referentes à 3ª etapa de estudos.  

Para a composição da Média da 3ª Etapa (ME), iremos considerar:

 AC – Atividades avaliativas valendo de 0,0 a 100, por componente curricular;

 AG – Atividades avaliativas valendo de 0,0 a 100, por componente curricular;

 AQ – Atividades sugeridas pelos professores, que valerão até 1,0 ponto na média em todos os componentes

curriculares do 1º e 2º ano do Ensino Médio;

 Fórmula da EM (3ª etapa): (ACx2 + AGx3) + AQ.
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ORIENTAÇÕES GERAIS –AG – 3ª ETAPA:

 Para cada Área de Conhecimento (Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza), será
realizada uma atividade;

 A nota será por componente curricular;

 Cada avaliação valerá 100 pontos por componente curricular;

 As avaliações serão compostas por questões de múltipla escolha (ABCDE) e serão disponibilizadas por meio da
plataforma  Google Classroom (COLÉGIO SANTA CECÍLIA EM CASA), na SALA “ATIVIDADE AVALIATIVA”, em
formato PDF, e somente a marcação do gabarito será com a utilização da ferramenta Google Formulário, nas datas e
horários informados no final deste comunicado;

 Quantidade de questões por Área de Conhecimento:
 Linguagens – 45 questões;
 Ciências da Natureza – 45 questões;
 Ciências Humanas – 45 questões;
 Matemática – 45 questões.

 Para uma melhor organização, disponibilizaremos o Roteiro de Estudos na sala de Atividades Avaliativas e pelo App
da Escola;

 O gabarito para marcação das respostas ficará disponível a partir das 10h;

 As atividades contemplarão os objetos de conhecimento (conteúdos,  conceitos, habilidades)  mais relevantes
desenvolvidos ao longo das aulas;

 As questões são de múltipla escolha (ABCDE) e somente 1 item deve ser marcado como verdadeiro;

 O gabarito oficial estará disponível a partir das 15h do mesmo dia da realização da atividade avaliativa;



 Para as componentes curriculares de Educação Física e Ensino Religioso, as avaliações acontecerão no dia
25/11, quarta-feira, das 18h às 20h;

 Para a componente curricular de Projeto de Vida (1º ano), o professor indicará uma atividade para os alunos,
e a devolutiva deverá ser realizada até o dia 24/11, terça-feira, às 18h;

 Para a  componente curricular de Redação,  caso o aluno não tenha realizado a atividade de Redação no
Vestibular Simulado, a avaliação será disponibilizada no dia 10/12, às 8h, e os alunos terão até o dia 11/12, às
18h, para fazer a devolutiva da produção.  A atividade será publicada e devolvida na sala de Redação da
turma;

 É importante  que o aluno reserve um local  tranquilo,  silencioso e deixe próximo o que vai  precisar  para a
realização das atividades avaliativas, tais como: lápis, caneta, borracha, papel para cálculos;

 Sugerimos que o aluno, ao resolver a AG, vá registrando suas respostas em uma folha à parte, para o caso de
ocorrer queda de conexão ou até mesmo de energia;

 Após o envio do gabarito,  pedimos que o aluno verifique na sua caixa de  e-mails a confirmação das suas
respostas, pois isso garantirá a comprovação da realização da sua atividade avaliativa;

 É possível  que os alunos solicitem ajuda no momento da avaliação. Isso é natural,  pois assim o fariam se
estivessem na Escola. No entanto, é importante que eles sejam estimulados e que façam com autonomia;

 Temos uma ótima oportunidade para conversar sobre valores éticos envolvidos em um processo avaliativo como
esse. Orientá-los a não consultar materiais e encorajá-los a se mostrar nos seus acertos e dificuldades, com
confiança de que os resultados ajudarão para o seu crescimento.

CALENDÁRIO DE APLICAÇÃO DA AG – 3ª ETAPA

Área de Conhecimento Realização Horário de aplicação

Linguagens 10/12 (quinta-feira) 8h às 13h

Ciências da Natureza 12/12 (sábado) 8h às 13h

Ciências Humanas 14/12(segunda-feira) 8h às 13h

Matemática 16/12(quarta-feira) 8h às 13h

Ensino Religioso
25/11 (quarta-feira) 18h às 20h

Educação Física

Projeto de Vida Atividade a ser passada pelo professor com devolutiva até 24/11, às 16h.

Redação

Caso  o  aluno  não  tenha  realizado  a  atividade  de  Redação  no  Vestibular
Simulado, a avaliação será disponibilizada no dia 10/12, às 8h, e os alunos terão
até o dia 11/12, às 18h, para fazer a devolutiva da produção. A atividade será
publicada e devolvida na sala de Redação da turma.

Para maiores esclarecimentos, estamos à disposição através dos contatos abaixo:

Carlos Campos (Coordenador de Turma do 1º ano do EM)– 99970.7473 / carlos@santacecilia.com.br

Neste  momento,  contamos  ainda  mais  com  a  parceria  da  família  para  que  as  atividades  avaliativas
aconteçam de forma tranquila e segura.

Agradecemos a cada um pela compreensão e apoio.
Atenciosamente,

Equipe Pedagógica


