COLÉGIO DOM BARRETO

Alunos: 6º aos 9º anos do Ensino Fundamental II
Assunto: Período de Avaliações - Julho/2020.
Campinas, 06 de julho de 2020.
Senhores Pais/Responsáveis,
Seguem algumas adequações e orientações para o nosso próximo período avaliativo que será de 16 a 22
de julho/2020:
1. As avaliações serão aplicadas nos respectivos períodos de aula (alunos da manhã realizarão as avaliações
no período da manhã; alunos da tarde realizarão as avaliações no período da tarde).
2. Os alunos deverão entrar na aula on-line para o acolhimento, para a chamada e para a liberação da
avalição on-line:
Período

Acolhimento da 1ª avaliação

Acolhimento da 2 ª avaliação

Manhã:

Às 07h15

Às 09h45

Tarde:

Às 12h30

Às 15h

3. Dar prioridade ao uso do aplicativo do Microsoft Teams pelo computador ou pelo celular; buscar não
acessar pelo Navegador. Caso haja dificuldade de acesso via App, tentar via Navegador.
4. Caso o aluno não consiga acessar a avaliação via App e Navegador, o aluno/família deverá avisar (via
chat) o professor que estará na aula on-line de sua turma no momento da avaliação, enviando o print (ou
foto) da tela demonstrando o impedimento do seu acesso à avaliação.
5. Caso a justificativa seja de que o aluno acessou a plataforma e a avaliação não estava disponível, o
Departamento de T.I. irá realizar o reset da senha do aluno para verificar se realmente a avaliação não
estava disponível para o aluno.
6. No período de avaliações, os professores estarão disponíveis na sala de aula virtual (on-line) seguindo o
horário normal das aulas. Assim, os alunos que desejarem, após a avaliação, poderão entrar na sala virtual
para tirar dúvidas. O aluno poderá entrar e sair de sua sala de aula on-line a qualquer tempo durante o
período de avalições.
7. No período de avaliações não haverá aula, revisão ou conteúdo novo, apenas plantão de dúvidas.
8. A frequência desses dias será computada por meio das chamadas realizadas antes da avaliação (07h15
e 09h45; 12h30 e 15h).
ATENÇÃO:
(1) Lembramos que o funcionamento e a velocidade da internet influenciam no carregamento das
imagens das avaliações no Microsoft Teams. Ao acessarem a avaliação, pode ocorrer de as imagens
presentes nas questões não carregarem imediatamente. Na maioria dos casos, basta aguardar alguns
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instantes para visualizarem. Em outros casos, pode ser necessário fechar a avaliação e abrir novamente.
Se, ainda assim, as imagens não forem visualizadas, contatem o Professor/Orientação Educacional.
(2) Lembramos que o Microsoft Teams registra em sua plataforma o acesso do aluno às aulas, às
atividades, às avaliações, etc., possibilitando assim a verificação das ações realizadas na plataforma por
cada aluno.
(3) Demonstrado e verificado o problema técnico (internet, Teams etc.), caso o aluno não consiga realizar
a avaliação no momento agendado, fará a prova de faltoso.
(4) Se ficar demonstrado que houve o acesso do aluno no registro da plataforma e sem informação e
comprovação de problemas técnicos (print/foto) ao professor, o aluno ficará com nota zero na avalição
e receberá ocorrência comportamental.
Lembramos ainda que os pais são modelos para os filhos e que vivemos um momento muito oportuno para
o desenvolvimento de responsabilidade, valores éticos e morais em nossos alunos.
Atenciosamente
oeef2@colegiodombarreto.com.br
Orientação Educacional

