Belo Horizonte, 21 de setembro de 2020.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Paz e Bem!
Ainda não há definição para a volta às aulas presenciais e pensando no prosseguimento das atividades escolares remotas
enviamos no quadro abaixo, a organização das atividades avaliativas e a distribuição de pontos da 3ª etapa.
Pedimos que acompanhem o dia-a-dia escolar dos seus filhos e JUNTOS vamos incentivar nossos estudantes para
viverem experiências memoráveis, de modo que a pontuação seja apenas o reflexo da dedicação, interesse e
aprendizagens adquiridas.

Ensino Médio
Atividades
Avaliação
Projeto Interdisciplinar
(Mostra cultural, Salê´s)
Trabalhos/ Atividades/
Projetos

Produto Final
ATIVIDADES (em cada componente
curricular)
Plataformas Parceiras
Atividade a critério do professor
Atividade a critério do professor
TOTAL DE PONTOS

Pontos a serem
atribuídos
15 pontos
6 pontos
4 pontos
9 pontos
3 pontos
3 pontos
40 PONTOS

Data prevista
23 de novembro a 04 de
dezembro
16 a 20 de novembro
Setembro/Outubro e
Novembro
Setembro/Outubro e
Novembro
Até 20 de outubro
Até 13 de novembro

Como serão realizadas as atividades avaliativas?
Avaliação é a prova aplicada no final do processo. Enviaremos, no início de novembro, o calendário e as
orientações para que tudo transcorra de modo tranquilo.
Projeto Interdisciplinar envolve todas as disciplinas ao mesmo tempo. Esta atividade é muito interessante e faz
o aluno compreender a aplicabilidade dos conteúdos de cada área do conhecimento na elaboração de um produto que
beneficie a coletividade. Esta é uma grande oportunidade para aprender novidades sobre o mundo do trabalho e
preparar-se para a vida acadêmica e profissional na contemporaneidade.
Trabalhos, Atividades e Projetos referem-se a tudo o que o aluno faz ao longo da etapa. Os professores
acompanham o desempenho do aluno por meio da participação e interesse nas tarefas que são realizadas durante o
processo. O Simulado aplicado pela Plataforma Evolucional será avaliado, bem como a utilização da plataforma como
meio de estudo. Acesse e tenha em suas mãos a gestão do seu ingresso na universidade.
Estamos construindo as bases de uma sociedade para os novos tempos, na qual a escola tem papel importante
no desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da capacidade de resolução de problemas.

Seguimos JUNTOS para você ser +
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

