
 

 

Brasília, 8 de junho de 2021. 
 

Prezadas famílias, esperamos que estejam todos bem!  
Tendo em vista que continuamos no modelo híbrido e que não temos o contato diário com nossos 

alunos como gostaríamos, faz-se necessário intensificar algumas comunicações. 
No próximo dia 14/6, segunda-feira, daremos início ao processo das Avaliações Discursivas do 2º 

Período. As atividades avaliativas serão disponibilizadas na Plataforma Plurall e, conforme o calendário de 
provas, estarão disponíveis no horário das 8h às 18h do dia da publicação, exceto a Avaliação de Redação, 
que ficará disponível por 48 horas e será realizada na plataforma Redação Nota 1000, já utilizada pelos nossos 
alunos, no horário das 10h de segunda-feira, dia 14/6 até as 10h de quarta-feira, dia 16/6.  

Vale ressaltar que, conforme já foi orientado no 1º Período e disponibilizado no tutorial 
https://sigmadf.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Tutorial_Avalia%C3%A7%C3%A3oDiscursiva_alunos-1.pdf, todas 
as questões que envolvem cálculos devem ter sua imagem adicionada à resposta, para envio separadamente. 
É necessário que o(a) aluno(a) faça o upload da imagem dos cálculos da questão no local determinado, 
constando nela o número da questão, o desenvolvimento do cálculo e a resposta indicada pelo aluno.  

Atenção: As respostas que forem recebidas sem o anexo (imagem) do cálculo não serão 
consideradas, não sendo possível a correção pelo(a) professor(a), por isso é muito importante seguir o passo 
a passo do tutorial e realizar a atividade da forma solicitada.  

Lembramos que, no modelo de correção das avaliações discursivas, à medida que os professores 
forem corrigindo as questões, os alunos já poderão ver o seu desempenho em cada uma delas, com os 
comentários sobre o desempenho. Assim, o aluno poderá acompanhar a correção de perto, antes mesmo de 
saber a nota final. 

No 2º Período, conforme já foi orientado aos alunos, algumas disciplinas substituirão a avaliação 
discursiva por atividades diferenciadas (já orientadas durante as aulas), portanto os alunos não realizarão a 
Avaliação Discursiva das seguintes disciplinas: 

 

Ano Disciplinas 

6º ano Matemática / Ciências/ Língua Espanhola 

7º ano História/ Ciências / Língua Inglesa 

8º ano Matemática / Física / Língua Espanhola 

9º ano Química / Língua Inglesa 

 
Ressaltamos que, nos dias das avaliações, seguiremos com o mesmo formato de aulas nos três 

primeiros horários e avaliações posteriormente, inclusive para os anos com avaliações diferenciadas. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

https://sigmadf.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Tutorial_Avalia%C3%A7%C3%A3oDiscursiva_alunos-1.pdf


 

 

                 Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica – Ensino Fundamental Anos Finais 

 


