
 

 

Barra Mansa, 06 de maio de 2020. 

Prezados responsáveis e alunos, 

Peregrino que que tem fé em Deus, sabe que tudo tem sentido em sua jornada. 

Esperamos encontrá-los bem!  

Vamos continuar a nossa caminhada. 

O Colégio Verbo Divino comprometido em oferecer aos seus alunos sempre o melhor ensino e a melhor 
formação preocupa-se em desenvolver metodologias que permitam o acompanhamento criterioso do 
processo de aprendizagem. É com esse objetivo, de mensurar e acompanhar a evolução de nossos alunos, 
que enviamos o Calendário de Avaliações, Trabalhos e as pontuações que já estão cientes. 

 Analisaremos o desempenho em relação ao conjunto de competências e habilidades incentivando o 
raciocínio como sempre fizemos. 

Assim de acordo com o calendário abaixo receberão propostas de trabalhos e avaliações. 

Contamos com o apoio de vocês, no sentido de não permitir que seu (a) filho (a) se ausente das atividades 
propostas. 

Atenciosamente 

Coordenação Pedagógica – 6° ao 8° ano Ensino Fundamental Anos Finais  

Avaliações e Trabalho – 6° ano 

A1 

Data 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 

Componente 
Curricular 

Português Inglês História Matemática Ciências 
 

EF6A / EF6B 
EF6C 

Valor: 8,0 Valor: 8,0 Valor: 8,0 Valor: 8,0 Valor: 8,0 

A2 (TRABALHO) 

Data 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 

Componente 
Curricular 

Matemática/ 
Espanhol 

Português/ 
Inglês 

Geografia/Arte 
 

Geometria/ 
Ciências  

Redação/História 

EF6A / EF6B 
EF6C 

Valor: 14,0 Valor: 14,0 Valor: 14,0 Valor: 14,0 Valor: 14,0 

A3  

Data 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 

Componente 
Curricular 

Matemática/ 
Espanhol 

Português/ 
Inglês  

Geografia Arte Geometria/ 
Ciências  

Redação/História 

EF6A / EF6B 
EF6C 

Valor :8,0 Valor :8,0 Valor: 7,0 Valor :8,0 Valor :8,0 Valor :8,0 

 

             OBSERVAÇÕES:  

 Nos Componentes Curriculares Educação Física, Ensino Religioso e Maker as orientações referentes as avaliações  

serão dadas pelo professor na sala de aula na Plataforma.   

 No Componente Curricular de Geografia foi realizada, em sala de aula, uma Atividade Avaliativa com valor: 1,0  

para somar na nota da A2.  

 No período da A1 e A3 não haverá aulas para que possam realizar sua(s) avaliação(ões). A partir da data das Avaliações  

(A1 e A3) os alunos terão dois (2) dias para realizar as mesmas.  

 Na semana da A2 (Trabalhos) terão aulas revisionais. A partir da data dos Trabalhos (A2) os alunos terão uma  

semana para realizar os mesmos.  

 A forma de devolução das Avaliações e dos Trabalhos o próprio professor irá informar na sua Sala de Aula. 
 

 

 

 

 


