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Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2020. 

Assunto: Agenda de novembro e dezembro 

 

 

Estimadas Famílias, 

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

importantes nos meses de novembro e dezembro. 

 

 

10 a 13 de novembro: simulado-teste 

 

O simulado-teste estará liberado nos dias acima, e os alunos poderão acessar, livremente, nesse 

período. Cada estudante poderá testar o ambiente em que ocorrerá a avaliação. Será muito importante 

que participem dessa dinâmica para que se familiarizem com esse ambiente virtual. 

 

 

16 e 17 de novembro: 2º SAV - Simulado diagnóstico 

 

É do conhecimento de todos que as turmas participam dos simulados avaliativos. Nas datas citadas, os 

estudantes realizarão um simulado diagnóstico, composto por dois cadernos, divididos por área do 

conhecimento (caderno 1: Linguagens e Ciências Humanas e caderno 2: Ciências da Natureza e 

Matemática), em que serão mensurados os conteúdos trabalhados ao longo das últimas etapas. Nos dias dos 

simulados, não haverá aula na plataforma Teams nem de forma presencial. 

 

 

04 de dezembro: Notas liberadas no sistema GVDASA pelo portal ou aplicativo “Educação Vicentina”. 

 

Para a terceira etapa letiva, todas as avaliações (pesquisas, debates, testes, exercício avaliativo e Forms) 

feitas nas aulas 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 trimestral. Na terceira etapa, as atividades de recuperação ocorrerão na semana de 

07/12 a 10/12. 
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11 de dezembro: Notas liberadas no sistema GVDASA pelo portal ou aplicativo “Educação Vicentina” 

após recuperação trimestral 

 

Caso o estudante apresente nota inferior a vinte e um (21,0),  tendo em vista o somatório das 3 etapas, será 

indicado para as avaliações de recuperação final. O período de recuperação final será de 15/12 a 18/12.  

 

21 de dezembro: Notas liberadas no sistema GVDASA pelo portal ou aplicativo “Educação Vicentina” 

após período de recuperação final 

 

Além da divulgação no portal, a equipe de coordenação entrará em contato com os responsáveis após o 

resultado. 

 

 

 

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Equipe de Coordenação do Ensino Fundamental  

Anos Finais e Ensino Médio 

 


