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Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020. 
 

Assunto: Agenda do mês de agosto 
 
 

Estimadas Famílias, 
 
 

 É por meio deste comunicado que informamos a todos algumas datas com acontecimentos importantes 

no mês de agosto. 

 Em relação ao calendário para o retorno das aulas presenciais, não podemos informar nada de oficial, 

pois dependemos das novas diretrizes que a Secretaria de Educação está para definir. Enquanto isso, continuamos 

com as nossas aulas remotas e algumas dinâmicas que fazem parte do contexto escolar. Pretendemos cumprir com 

todo o conteúdo programático organizado desde o início do ano, embora o ritmo das aulas no modo virtual se dê 

de forma diferenciada.   A cada etapa vamos fazendo ajustes de acordo com a necessidade. Seguem algumas 

informações para melhor organização dos senhores e de nossos estudantes. 
 

 

Dia 17: Notas liberadas no sistema GVDASA pelo portal ou aplicativo “Educação Vicentina”.  

 Considerando o cenário de excepcionalidade em função do isolamento social, algumas adaptações estão 

sendo necessárias acerca da composição de notas para cada etapa letiva, que são as seguintes: 

- Para a primeira etapa letiva, todas as avaliações (pesquisas,debates,testes, exercício avaliativo (Forms) feitas 

nas aulas presencial e virtual foram consideradas para a composição de notas; 

 

Obs.: Caso o estudante apresente nota inferior a sete (7,0), em cada etapa letiva, será indicado para as avaliações 

de recuperação. Na primeira etapa as atividades ocorrerão na semana de 17/08 a 21/08. 

 

Dias 26 e 27: Simulado diagnóstico  

 

É do conhecimento de todos que as turmas do EM participam em cada etapa letiva dos simulados 

avaliativos. Na próxima semana, os estudantes realizarão um Simulado diagnóstico, composto por dois 

cadernos, divididos por área do conhecimento (caderno 1: Linguagens e Ciências Humanas, caderno 2: 

Ciências da Natureza e Matemática), onde serão mensurados os conteúdos trabalhados na primeira 

etapa letiva. Os estudantes receberão ponto bônus na média, de acordo com o número de acertos por 

componentes curricular.  Na semana anterior à prova, de 17 a 20, liberaremos um simulado-teste, 

apenas com questões de entretenimento, para que os alunos se familiarizem com a plataforma. Os 

estudantes serão migrados para a plataforma de avaliação e informaremos os logins e senhas assim que 

forem liberados pela editora SM. Na tabela abaixo estão registrados as datas e respectivos horários para 
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a execução das avaliações. Passado o horário agendado, os acessos ficam bloqueados. Nos dias dos 

simulados não haverá aula na plataforma Teams . 

 

 

 

 

 

 

 

 Estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos! 

 

Atenciosamente, 

 

                                   

 

 

 

 

TURMA Caderno 1 (Linguagens e CH) Caderno 2 (CN e MT) 

  DATA HORÁRIO DURAÇÃO DATA HORÁRIO DURAÇÃO 

1°Ano 26 
8h às 11h ( 54 
questões) 

180 min(46  27 
8h às 11h( 46 

questões) 
180min 

2°Ano 26 
8h às 12h( 64 
questões) 

240 min 27 
8h às 12h( 61 

questões) 
240min 

3°Ano 26 
8h às 13( 95 
questões) 

300 min 27 
8h às 13h( 90 

questões) 
300min 
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