
 
Canoas, 10 de Maio de 2021 

Prezados Pais e Responsáveis. 

 

Entre os dias 17 e 21 de maio teremos a nossa Semana de Avaliações Trimestrais do 1º trimestre. 

Para tanto é importante que todos estejam atentos para as diretrizes que serão utilizadas neste processo. 

 

Visando evitar maiores transtornos neste momento de transição entre os modelos presencial/híbrido 

e online, iremos realizar todas as avaliações através das plataformas online (Google Forms, Classroom, e 

murais das turmas). Durante essa semana não teremos a realização de aulas no modelo presencial. A 

Educação Infantil continuará sendo atendida de forma presencial.  As avaliações serão disponibilizadas dentro 

de uma janela de tempo específica e de acordo com a tabela de horários de cada nível de ensino. A tabela de 

avaliações das turmas das Séries Iniciais (1º ao 5º ano) será postada no mural de cada turma. Para as turmas 

das Séries Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio o calendário de avaliações segue abaixo: 

 

SÉRIES FINAIS (6º ao 9º ANO) 

HORÁRIO 
SEGUNDA-FEIRA 

17/05 
TERÇA-FEIRA 

18/05 
QUARTA-FEIRA 

19/05 
QUINTA-FEIRA 

20/05 
SEXTA-FEIRA 

21/05 

7h40min 
– 

9h10min 
Português Ensino Religioso Matemática História Espanhol 

9h40min 
– 

11h10min 
Inglês Geografia 

Ciências 
Física/Química 

(91) 
Educação Física 

Educação 
Artística (61) 

 

ENSINO MÉDIO 

Horário 
Segunda-feira 

17/05 
Terça-feira 

18/05 
Quarta-feira 

19/05 
Quinta-feira 

20/05 
Sexta-feira 

21/05 

7h40min – 
9h10min 

Português 
Ensino 

Religioso 
Matemática História 

Espanhol  
(101 e 201) 

9h10min – 
10h40min 

Inglês Geografia Química Educação Física 
Educação 

Artística (101) 

10h40min 
– 12hs 

Literatura Filosofia Sociologia Física Biologia 

 

 

 

 

 



 
O período para a realização da prova é o descrito na tabela, não podendo ultrapassar o tempo 

determinado para tal. Em caso de impossibilidade na realização da prova no dia e horário marcados, o aluno 

deverá encaminhar à Coordenação Pedagógica justificativa por escrito. Em caso de doença, a justificativa 

deverá vir acompanhada de Atestado Médico.  O prazo para a justificativa é de 24hs da prova perdida. As 

justificativas dos alunos das Séries Iniciais deverão ser feitas através do e-mail 

coordenacaoinfantil@concordia.g12.br, enquanto que as justificativas dos alunos das Séries Finais e Ensino 

Médio para o e-mail veronica@concordia.g12.br. 

Avaliações Trimestrais perdidas sem justificativas não serão recuperadas.  

As avaliações perdidas serão realizadas no DIA ÚNICO DE RECUPERAÇÃO, marcado para o dia 24/05, 

no turno oposto ao da aula regular do aluno. Lembramos mais uma vez que os alunos poderão recuperar 

provas trimestrais perdidas com a apresentação de atestado comprovando a impossibilidade de realização da 

prova. 

Neste dia serão realizadas todas as provas perdidas, independentemente do número de avaliações 

que o aluno tenha para realizar. Portanto, sugerimos que todos estejam atentos para não perder as avaliações 

previstas na tabela acima. 

As provas disponibilizadas no Google Forms terão no mínimo de 10 questões, podendo ser OBJETIVAS 

e DISSERTATIVAS. 

Durante o período de realização da prova, o professor responsável por tal componente curricular 

estará disponível através de atendimento online, remoto.  

O link dessa sala será postado no mural da turma momentos antes do início da avaliação. Esse é um 

espaço para esclarecimentos de dúvidas relativas à prova, e não sobre o conteúdo da mesma. Em caso de 

dúvida o aluno poderá acessar a sala, falar com o professor, esclarecer as dúvidas e após isso, retirar-se da 

sala. Não será permitido realizar a prova estando continuamente online nesta sala. 

As notas das avaliações trimestrais serão postadas apenas após o dia 26/05. 

A data da entrega de boletins será no dia 04/06. Os alunos que obtiverem rendimento acima da média 

em todos os componentes curriculares receberão seus boletins presencialmente a partir desta data. Alunos 

com notas abaixo da média, ou com questões disciplinares a serem tratadas, terão seus boletins entregues 

apenas para seus responsáveis. 

Aproveitamos a oportunidade para lembrar a todos que necessitamos que nos respondam a enquete 

sobre a opção de atendimento (híbrido ou online) para o 2º trimestre. As informações, bem como o link para 

acesso ao formulário da enquete será disponibilizado via whatsapp e na Central de Avisos do site do Colégio. 

O prazo final para a resposta é até a próxima sexta-feira, 14 de maio. Lembrando que as famílias que 

não responderem a enquete estarão automaticamente optando pelo modelo de atendimento online. 

 

Agradecendo a colaboração de todos, 

 

Equipe Diretiva do Colégio Luterano Concórdia 

mailto:coordenacaoinfantil@concordia.g12.br
mailto:veronica@concordia.g12.br

