Rio de Janeiro, 22 de abril de 2021
Circular nº 14/2021 - Calendário de Provas – 1º Bim.
8º e 9º anos do Ensino Fundamental
Caro Aluno, Pai e/ou Responsável,
Para atender às demandas da atual situação onde teremos alunos em ambiente online e alunos em ambiente
presencial, o ESA adotou a utilização da ferramenta de ensino Maestro, disponível pela plataforma do PLURALL.
Na plataforma é possível realizar encontros síncronos e assíncronos a fim de colocar à disposição diferentes
tipos de atividades, inclusive as avaliativas.
Assim sendo, as avaliações do 1º bimestre serão realizadas no Maestro, conforme o calendário e orientações a
seguir.
As avaliações bimestrais acontecerão nos dias 29 e 30 de abril, 03, 04 e 05 de maio.

29/04
5ª feira
30/04
6ª feira
03/05
2ª feira

Disciplina
Inglês

Horário

Link para acessar a sala (para os alunos do ambiente online)

Redação

7h30 às 11h30

O mesmo será disponibilizado no ClassApp.

7h30 às 11h30

O mesmo será disponibilizado no ClassApp.

Geografia
Ciências
HNC
Filosofia

7h30 às 12h30

O mesmo será disponibilizado no ClassApp.

Matemática
04/05
3ª feira

História

O mesmo será disponibilizado no ClassApp.
7h30 às 12h30

Ed. Física
Arte

05/05
4ª feira

L. Portuguesa

7h30 às 12h30

O mesmo será disponibilizado no ClassApp.

Espanhol

Pedimos especial atenção aos Responsáveis e Alunos para os seguintes e importantes avisos:
1. Os alunos que optaram pelo ambiente presencial deverão realizar a avaliação na escola.
2. Cada disciplina poderá ter orientações específicas para o dia da aplicação e, caso aconteça, as mesmas serão
enviadas pelo ClassApp.
3. O aluno deverá entrar nas salas sinalizadas com 10 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA.
4. As atividades avaliativas respeitarão o horário de início preestabelecido, com tolerância máxima de 10 minutos
de atraso, a partir do horário oficial de início.
5. O ALUNO QUE ENTRAR APÓS ESSE HORÁRIO NÃO PODERÁ REALIZAR A ATIVIDADE AVALIATIVA .
6. No caso de falta ou atraso, os responsáveis deverão solicitar, pelo e-mail contato@esa.net.br, o pedido de 2ª
chamada. Após pedido realizado a escola entrará em contato para agendar o dia e horário de aplicação da
prova, assim como informar as orientações específicas da mesma.
7. O aluno não poderá estar acompanhado de outras pessoas durante a realização da atividade e, caso isso ocorra,
a atividade avaliativa será cancelada e terá o valor 0(zero) aferido.
8. Ao terminar a atividade avaliativa e realizar o envio, o aluno deverá informar que terminou a avaliação e enviou.
Nesse momento, ele será removido da sala pelos professores e não poderá retornar. O tempo de permanência
mínimo em cada sala é de 50 minutos.
9. As atividades propostas seguirão o planejamento de provas disponibilizado no site da escola www.esa.net.br
10. Durante a realização das atividades avaliativas o aluno que estiver no ambiente online deverá:
 Estar num local silencioso, adequado e propício aos estudos.
 Estar sozinho no ambiente de realização a prova.
 Estar uniformizado. Casos específicos deverão ser sinalizados com antecedência para, se for o caso, receber
a devida autorização.
 Estar com a câmera LIGADA, com a imagem dinâmica, assegurando a identificação de forma completa
durante toda a realização da prova.
 Estar com os microfones funcionando adequadamente para serem ATIVADOS quando necessário.
 Utilizar, obrigatoriamente, o Chrome Book para a realização das atividades (turmas de 8º ano ao 3º ano EM).
 Seguir todas as orientações dos fiscais responsáveis pela sala de aula.
11. Neste 1º bimestre o aluno poderá consultar a apostila física e/ou digital, mas deverá atender aos prazos de
término das atividades avaliativas.
12. A consulta da apostila digital deverá ocorrer, obrigatoriamente, através da plataforma Purall.

13. Caso o aluno utilize outra forma de consulta terá sua atividade avaliativa zerada.
14. Após esgotado o prazo, a atividade será encerrada.
Desejamos sucesso nas atividades avaliativas.
Atenciosamente,
Equipe ESA.

