
                                                                     

  

 

 
ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÕES DO 4º BIMESTRE - REGIME EXCEPCIONAL DE ATIVIDADES À 

DISTÂNCIA -      ENSINO FUNDAMENTAL I – 3º.  ao 5º. ANO - MANHÃ 
Ano 2020 Provas on-line Provas substitutivas 

on-line 
Atividade de recuperação 

bimestral on-line 
Recuperação Final 

4º bimestre  24/11 a 02/12 03, 04, 05/12 07, 08 e 09/12 
 

11 – 18/12 

Durante o período de suspensão das atividades presenciais, as avaliações do 4º bimestre serão realizadas por meio de 
PROVA e ATIVIDADES conforme abaixo: 

I) PROVA ON – LINE – Por meio de “formulários Google” que terá link disponibilizado pelo professor no início 

do período na data da prova de acordo com o calendário de provas abaixo; 

✓ DÚVIDAS: Durante o período das duas primeiras aulas (7h30 – 9h10), a professora ficará disponível na sala 
de aula virtual do Google (Classroom) para esclarecimentos de dúvidas sobre a prova;  

✓ DURAÇÃO: Considerando a quantidade de equipamentos em casa, o acesso à internet, enfim a necessidade de 
organização da família nesse período de excepcionalidade, o link da prova ficará disponível para realização 
pelo aluno das 7h30 da manhã da prova, até às 7h29 do dia seguinte; 

✓ QUESTÕES: A prova será composta por questões dissertativas e de múltipla escolha; 
✓ VALOR: A prova terá valor até 10,0 pontos. 

 
II) ATIVIDADES AVALIATIVAS – disponibilizadas ao longo do bimestre pelo professor da disciplina, valor até 

10,0 pontos. 

III) AULAS: após o período das duas aulas para a realização da avaliação, as atividades seguirão normalmente.  

MÉDIA BIMESTRAL: será composta da seguinte forma:  PROVA + ATIVIDADES AVALIATIVAS / (dividido por) 2 = 
MÉDIA DO 4º BIMESTRE. 
 
RECUPERAÇÃO CONTÍNUA: ao final do bimestre é oferecido a todos os alunos revisão de conteúdos por meio da correção das provas e 
esclarecimentos de dúvidas. 
                                      
RECUPERAÇÃO BIMESTRAL:   aos alunos com média inferior a 6,0, é oferecida a oportunidade de realização de atividades de recuperação. 
 

RECUPERAÇÃO FINAL: Aos alunos a partir do 3º. Ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio a média final, após Estudos de Recuperação Final 
será obtida entre a média aritmética simples obtida dos quatro bimestres e a nota obtida nos Estudos de Recuperação Final (a média dos quatro 
bimestres mais nota da Recuperação Final dividida por 2, igual a média final após recuperação). (MF + NR) : 2 = MFAR MF – Média Final NR – Nota 
da recuperação MFAR – Média final após recuperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Coordenação do Ensino Fundamental I. 


