Manual das
Trilhas Avaliativas

Do 6º ano à 3ª série do Ensino Médio
Atualizado em 2 de junho de 2020

Introdução
Querido responsáveis,
O processo de avaliação dos estudantes para o período da quarentena
terá início no dia 08/06/2020 e se estenderá até o dia 04/07/2020.
Durante esse período, os estudantes serão avaliados em cada disciplina
por meio de três trilhas distintas:
●
Engajamento
●
Sondagens Contínuas
●
Produção Coletiva/Individual.
Cada uma dessas trilhas, detalhadas a seguir, foram elaboradas com
base na atual dinâmica de estudos dos alunos e visam indicar a nível de
aprendizado de cada um, possibilitando acompanhar o seu
desenvolvimento.
Caso tenha alguma dúvida, contem com o nosso time de Orientadoras
Educacionais para esclarecê-la.
Com carinho,
Equipe Pedagógica do Colégio Ideal
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TRILHA ENGAJAMENTO

A trilha Engajamento valerá 2,0 pontos e valorizará a
participação do estudante no processo educacional
que ocorre de forma virtual, durante o período de
quarentena, e considera dois componentes.
O primeiro é a presença nas aulas síncronas virtuais,
aspecto que será conferido diariamente pela
Orientação Educacional de cada Unidade mediante o
preenchimento pelo estudante da chamada virtual no
Google Classroom.
Importante salientar a importância do rigoroso
preenchimento diário da chamada pelo estudante, pois
a lista gerada a cada aula será o instrumento usado
para o cálculo da sua pontuação.
A presença nas atividades online terá valor máximo
de 1,0 ponto e será calculada da seguinte forma:
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TRILHA ENGAJAMENTO

O segundo componente da trilha Engajamento é a
realização de tarefas (atividades assíncronas) postadas
no Google Classroom. As tarefas diárias serão
dimensionadas pelos professores para que sejam
executáveis nos prazos estipulados.
A realização das tarefas terá valor máximo de 1 ponto
e será controlada pelos professores de cada disciplina,
sendo calculada da seguinte forma:

A nota ﬁnal da trilha Engajamento será calculada da
seguinte maneira:
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TRILHA SONDAGENS CONTÍNUAS

A trilha Sondagens Contínuas será explorada por meio
da ferramenta digital Google Formulários, aplicada
durantes as aulas síncronas, com aplicação de
pequenos testes para avaliação do desempenho dos
estudantes.
Cada disciplina estipulará quantas avaliações
ocorrerão, o valor de cada uma delas e o período de
aplicação. Estudantes que, por alguma razão, vejam-se
impedidos de realizar uma dessas atividades deverão
procurar a Orientação Educacional para fazerem a
reposição.
As Sondagens Contínuas serão realizadas em todas as
disciplinas, conforme o calendário a ser entregue,
ocorrerão sob a responsabilidade de um dos
professores regentes e terão valor máximo de 4,0
pontos.
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TRILHA SONDAGENS CONTÍNUAS

Calendário de
aplicação

Do 6º ao 9º ano

Clique no calendário de sua unidade para saber em
qual data e horário cada professor aplicará os testes.

Calendário de aplicação – Fund 2 – Águas Claras – Jequitibá e Araribá (matutino)
Calendário de aplicação – Fund 2 – Águas Claras – Jequitibá (vespertino)
Calendário de aplicação – Fund 2 – Águas Claras – Manacá
Calendário de aplicação – Fund 2 – Jardim Botânico
Calendário de aplicação – Fund 2 – Taguatinga
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TRILHA SONDAGENS CONTÍNUAS

Calendário de
aplicação

Ensino Médio

Clique no calendário de sua unidade para saber em
qual data e horário cada professor aplicará os testes.

Calendário de aplicação – Médio – Águas Claras
Calendário de aplicação – Médio – Jardim
Botânico
Calendário de aplicação – Médio – Taguatinga
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TRILHA PRODUÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVA

A trilha Produção Individual/Coletiva terá como foco explorar a
criatividade dos estudantes por meio de diferentes atividades
propostas por cada disciplina. Os critérios de avaliação das atividades
serão amplamente divulgados pelos professores.
Caso algum estudante tenha dúvidas ou apresente diﬁculdades, ele
deverá entrar em contato com o professor para receber o suporte
adequado. Importante ressaltar a necessidade de comunicação com
os professores responsáveis pelas atividades propostas antes da
ﬁnalização do prazo de entrega delas.
As produções dos estudantes, a critério dos professores de cada
disciplina, poderão ser individuais, coletivas ou interdisciplinares.
Lembramos que as atividades propostas nessa trilha serão realizadas
apenas por meio digital com recursos simples, sem que seja necessário
ao estudante ou Pais/Responsáveis saírem do isolamento social. A
trilha Produção Individual/Coletiva terá valor máximo de 4,0 pontos.
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COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL
A nota ﬁnal do estudante para o período da quarentena terá
valor máximo de 10 pontos e será calculada da seguinte maneira:
As notas auferidas pelos estudantes durante o período de quarentena
serão usadas para o fechamento do 1º bimestre letivo. Para o Ensino
Médio, já foram aplicadas três Avaliações Multidisciplinares e um
Simulado para esse período letivo, as notas dessas avaliações serão
somadas à nota gerada na quarentena e, caso a nota resultante
ultrapasse os 10 pontos, o valor excedente será acrescentado ao 2º
Bimestre.
Para o Ensino Fundamental 2, realizamos uma avaliação
Integrada/Multidisciplinar no período presencial, essa nota será
somada à nota gerada na quarentena e, caso a nota ultrapasse os 10
pontos, o valor excedente será acrescentado ao 2º bimestre.
O processo de recuperação para o período ocorrerá de maneira
paralela e todos os esforços estão sendo realizados por nossa equipe
pedagógica para que o período de quarentena seja também um
período de grande aproveitamento educacional para nossos
estudantes.
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Conte sempre com a gente!
comunicacao@idealbsb.com.br

