
 
 

   

“Tudo passa rapidamente! Breve é a luta, eterna é a vitória!” 
Beato Luigi Biraghi 

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2021.  

 

Prezadas famílias do 2º ano do Ensino Fundamental, 

 

 Encaminhamos a distribuição de notas e o cronograma das avaliações referentes à 3ª Etapa do ano letivo de 

2021 e retomamos informações importantes sobre as atividades avaliativas.   

 No 3º trimestre, as atividades avaliativas diversificadas (trabalhos) passam a ser desenvolvidas durante o tempo 

de aula presencial. Desse modo, as crianças que vivenciam o modelo híbrido realizarão as atividades avaliativas no 

ambiente escolar, apenas etapas muito específicas, como pesquisas, serão feitas em casa. Os estudantes que 

permanecerem totalmente no ambiente remoto desenvolverão a mesma atividade e realizarão a postagem via Teams, 

na aba Tarefas, como tem sido realizado até o momento. Nestes casos, haverá a abertura da atividade avaliativa, com a 

explicação do que deve ser realizado e a indicação da data limite para entrega.  

A partir dessa etapa letiva, as atividades diversificadas (trabalhos) das disciplinas de Arte, Música, Ensino 

Religioso, Educação Física e Inglês não serão mais informadas no cronograma de avaliações, uma vez que serão 

desenvolvidas prioritariamente no ambiente escolar presencial/aula síncrona. 

 O cronograma de atividades avaliativas será enviado na próxima semana e será válido para as atividades remotas 

e presenciais. As informações sobre as habilidades e os conteúdos referentes à 3ª etapa estarão disponíveis no site do 

Colégio: www.santamarcelina.org.br. 

Ademais, reforçamos que a avaliação representa, para o estudante, a possibilidade de tomar consciência acerca 

de seu percurso em relação à aprendizagem, identificando as conquistas, os avanços, assim como os pontos de 

superação. Por isso, continuamos contando com a efetiva parceria da família no acompanhamento dos resultados e na 

orientação ao aluno quanto ao compromisso com as atividades, os deveres de casa e o estudo diário, esse processo é 

imprescindível para a sistematização e consolidação dos conteúdos e das habilidades desenvolvidas. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS -  3ª ETAPA 2021  

ATIVIDADES AVALIATIVAS – 2º ANO 

Disciplina 
Quantidade de 

trabalhos 
Pontuação de cada trabalho Quantidade de provas 

Pontuação de cada 
prova 

L. Portuguesa 1 7,0 cada 2 14,0 cada 

Matemática 1 7,0 cada 2 14,0 cada 

Ciências 1 7,0 cada 2 14,0 cada 

Geografia/ História 1 7,0 cada 2 14,0 cada 

Inglês 

3 trabalhos desenvolvidos em aula presencial, em cada 
uma das bolhas, sendo um avaliado em 7,0, outro em 
5,0 e outro em 13,0. Alunos no remoto continuarão a 
fazer postagens. 

1 10,0 

Ens. Religioso 

2 trabalhos desenvolvidos em aula presencial, em cada 
uma das bolhas, sendo um avaliado em 12,0 e outro 
em 13,0. Alunos no remoto continuarão a fazer 
postagens. 

1 10,0 

Educação Física 

Arte 

Música 

Avaliação processual com 3 atividades desenvolvidas em aula presencial, em cada uma das bolhas, no 

decorrer do trimestre. Alunos que permanecem somente no remoto continuarão a fazer as entregas 

através de postagens. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES AVALIATIVAS – 3ª ETAPA 2021   
AULAS PRESENCIAIS REMOTAS - 2º ANO -  FUNDAMENTAL I 

DATA DISCIPLINA 
INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PONTUAÇÃO DO 

INSTRUMENTO 

HORÁRIO DE 

APLICAÇÃO 

DATA DE 

ENTREGA 

PELO ALUNO 

09/09, quarta-feira Ensino Religioso/ História Trabalho avaliativo 

7.0 em História 

e 12,0 em Ens. 

Religioso 

Será postado pela 

prof. em 09/09. 
Até dia 16/09. 

24/09, sexta-feira Geografia / História Prova 14,0 7h10min às 17h40min - 

28/09, terça-feira Matemática Prova 14,0 7h10min às 17h40min - 

30/09, quinta-feira Ciências Prova 14,0 7h10min às 17h40min - 

05/10, terça-feira L. Portuguesa Prova 14,0 7h10min às 17h40min - 

07/10, quinta-feira Geografia Trabalho avaliativo 7,0 
Será postado pela 

prof. em 07/10. 
21/10 

22/10, sexta-feira Matemática Trabalho avaliativo 7,0 
Será postado pela 

prof. em 22/10.  
- 

18 a 27/10 
A data exata de aplicação será 

comunicada mais próximo do 

período do Simulado 

Simulado SM Simulado SM Diagnóstico 
Realizado no 

contraturno do aluno 
- 

29/10, sexta-feira 
Ciências / L. Portuguesa 

/ Inglês 
Trabalho avaliativo 7,0 

Será postado pela 

prof. em 05/11 
05/11 

05/11, sexta-feira Matemática Prova 12,0 7h10min às 17h40min - 

10/11, quarta-feira Ciências Prova 14,0 7h10min às 17h40min - 

12/11, sexta-feira L. Portuguesa Prova 12,0 7h10min às 17h40min - 

17/11, quarta-feira Geografia/ História Prova 14,0 7h10min às 17h40min - 

19/11, sexta-feira Inglês Prova 10,0 7h10min às 17h40min - 

22/11, segunda-feira Ensino Religioso Prova 10,0 7h10min às 17h40min - 

SEGUNDA CHAMADA 

03/12, sexta-feira 
L. Portuguesa; Ciências; 

Geografia/História 

A solicitação das provas de 2ª Chamada destina-se ao estudante que, 
por motivo justificado e comprovado, não realizou a prova na data 
prevista. Os pais ou responsáveis devem requerer on-line para as 
secretárias Helliza e Lucille, via e-mail 
secretaria.csmbh@santamarcelina.edu.br, a oportunidade para a 2ª 
Chamada, em até 02 (dois) dias letivos da data de aplicação desta prova, 
com os documentos comprobatórios anexados ao e-mail. 
A aplicação da prova de segunda chamada ocorrerá nos dias 03 e 04/12, 
sexta-feira e sábado. Os horários de aplicação serão informados 
posteriormente, a depender da modalidade educativa vivenciada à 
época (presencial ou presencial remota). 

04/12, sábado 
Matemática; Inglês e Ens. 

Religioso 

 

 

Que Deus seja a força e a luz para a sua família! 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

_____________________ 
Ir. Roseli Hart 

Diretora Pedagógica 

 
 

Atenciosamente,  

 

 
 
 

________________________________ 
Sabrina Rosa 

Coordenadora Pedagógica EFI  
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