
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020.
Circular nº 35/2020

Ref. Pedido de revisão das atividades avaliativas e segunda chamada

Caros alunos e responsáveis,

No dia 05 de junho encerramos o período de aplicação das atividades avaliativas e iniciamos as
correções e conferências de relatórios para começarmos a produzir os boletins bimestrais.

O pedido de revisão de provas poderá ser solicitado no  período de 15 de junho a 17 de junho,
seguindo as orientações abaixo:

1- O pedido de revisão das atividades avaliativas nomeadas como “PB – 1º BIM” deverá ser

solicitado no email contato@esa.net.br.

2- O campo  ASSUNTO  deverá ser  preenchido com as seguintes informações e nesta ordem

SÉRIE – DISCIPLINA – NOME E SOBRENOME DO ALUNO. 

3- No corpo do email deverá conter o seu pedido de revisão, indicando a questão e o motivo.

Em alguns casos, o envio de imagem pode vir a ser solicitado.

4- A justificativa informando se o pedido foi deferido ou indeferido seguirá em resposta ao e-

mail enviado até o dia 22 de junho.

5- Para fins de revisão pedimos que  considerem as questões sinalizadas abaixo e que foram

anuladas:

*6º ano – Ciências – questão 02 – Falta da imagem que complementava o enunciado.

*6º ano – L. Portuguesa – questão 04 – as opções não possuem a nomenclatura correta dos artigos.

*7º ano – Redação – questão 03 – Por conta de uma ação errônea o envio da questão foi cancelado.

*9º ano – Inglês – questão 09 – Não está de acordo com o planejamento de provas.

*1º ano – Inglês – questão 07 – Um erro de digitação induziu alguns alunos ao erro.

*1º ano – Mat. I – questão 07– Falta de comando no enunciado.

*2º  ano –  Mat.  I  –  questão  05  –  O  gabarito  lançado  não  está  de  acordo  com  as  opções

disponibilizadas.

*3º ano – Mat. I – questão 05 – Gabarito errado, impossibilitando a correção certa pelo sistema.

*3º ano – Sociologia – questão 05 – A resposta correta não se encontra listada nas alternativas

disponibilizadas.

Lembramos que os materiais enviados no Maestro, tais como aulas gravadas, pdfs, Power point,
entre outros precisam ser visualizados. Caso contrário será classificado pelo sistema como atividade não
realizada.

Após a entrega do boletim abriremos um período para revisão  de notas  de modo geral.  Neste
período será possível realizar a conferência de lançamentos referentes a pHs online, frequência, atividades
realizadas, bonificação de simulado e, para algumas turmas, Jovens Gênios.

A aplicação da Segunda Chamada das atividades avaliativas acontecerá, a princípio, nos dias 18 e 19
de junho, no período da tarde. As notificações de dias e horários serão encaminhadas em resposta ao email
enviado solicitando a Segunda Chamada.

Atenciosamente,
Equipe ESA.

mailto:contato@esa.net.br

