
                                                                CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO  

 3º TRIMESTRE -2021 

4º ANO – VESPERTINO – TURMA: 43 

DATAS IMPORTANTES:  

 3º Trimestre 01/09 a 10/12 

 25/09 – Feira de Ciências (sábado letivo). 

 06/11 – FAC – Festival de Arte e Cultura (sábado letivo). 

 23/10 – APLICAÇÃO DO SIMULADO (1º DIA) - Vale pontuação Extra: até 1,0 ponto. 

 30/10 – APLICAÇÃO DO SIMULADO (2º DIA) - Vale pontuação Extra: até 1,0 ponto. 

ATIVIDADE DIRIGIDA – AV3 

FEIRA DE CIÊNCIAS – Valor: até 1,5 pontos. Contempla todas as disciplinas. 

FAC – FESTIVAL DE ARTE E CULTURA - Valor: até 1,5 pontos. Contempla todas as disciplinas. 

 13 a 15/12 – Prova de Recuperação Final. 

 
 

 

 

 

 

 



Observações: 

 
 

 Os alunos que optaram pela modalidade presencial farão as provas presencialmente, 
e os que optaram pela modalidade on-line farão as provas dentro da plataforma 
Google for Education; 
 

 Serão 10 questões: questões tipo A (certo/errado), C (múltipla escolha) e D 
(discursiva) obrigatoriamente;  

 

 O aluno deverá fazer uso do e-mail institucional para acesso às avaliações dentro do 
Google Classroom, não poderá logar com outro e-mail, somente o institucional;  

 

 As avaliações serão realizadas através do Google forms e dentro da aba 
ATIVIDADES da sala do Google Classroom de cada disciplina;  

 

 O professor, estará explicando a forma como será realizada a sua avaliação 
antecipadamente, tirando as dúvidas e fazendo as observações necessárias para que 
a atividade transcorra da forma mais satisfatória possível para todos;  

 

 Importante que o aluno se organize previamente para o momento da avaliação, 
levando em conta o tempo necessário para a execução da mesma, como também 
possíveis contratempos que possam ocorrer;  

 

 Os conteúdos dos instrumentos serão disponibilizados nas salas de aula de cada 
disciplina, e ficarão disponíveis no site da instituição. 

 
  

Viva Jesus em nossos corações. Para sempre!  

  

Equipe Pedagógica.  

Colégio La Salle Brasília  

 

 

 

 


