
 
 

 

Brasília, 15 de março de 2021. 

 

COMUNICADO 

 

Assunto: Avaliações do 1º Período – Anos Iniciais. 

 

Prezadas famílias,  

 De acordo com o nosso Calendário de Avaliações, as avaliações do primeiro 

período  terão início no próximo dia 22 de março. 

 Entendendo a necessidade de avaliar, também, a capacidade da escrita legível, a 

construção da resposta a partir das habilidades consolidadas, a reflexão e o pensamento 

crítico, bem como o vocabulário e a capacidade de mobilizar recursos cognitivos para 

resolver situações-problema, o bloco de avaliações contemplará, também, questões 

discursivas. 

 E como será a dinâmica de aplicação das avaliações do 1º período? 

 As avaliações acontecerão nos seguintes dias, conforme o Calendário de 

Avaliações: 

 

 

1º ano – Unidades Águas Claras, 912 Sul e 910 Norte. 
 
 

AVALIAÇÕES DO 1º PERÍODO 

AVALIAÇÕES 

DATA DE APLICAÇÃO COMPONENTES CURRICULARES 

Os instrumentos avaliativos serão aplicados 
entre 

os dias 22/3 e 31/3. 

22/3 – História e Geografia 

25/3 - Língua Portuguesa 

29/3 – Ciências 

31/3 – Matemática   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2º ao 5º anos – Unidades Águas Claras, 912 Sul e 910 Norte. 

Avaliações 

DATA 
COMPONENTES CURRICULARES 

2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

22/3 
(segunda-

feira) 
História e Geografia História e Geografia Geografia Geografia 

23/3 
(terça-feira) 

Ciências Ciências Ciências Ciências 

25/3 
(quinta-

feira) 

Produção de Texto  
Língua Inglesa 

Produção de Texto  
 Língua Inglesa  

Produção de Texto 
 Língua Inglesa 

Produção de Texto  
Língua Inglesa 

29/3 
(segunda-

feira) 
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua Portuguesa 

30/3 
(terça-feira) 

*** *** História  História 

31/3 
(quarta-

feira) 
Matemática Matemática Matemática Matemática 

 

 As avaliações serão publicadas na Plataforma Plurall e acontecerão no 

horário regular de aula: início às 7h45, para o turno matutino, e às 

13h45, para o turno vespertino.  

 As provas serão publicadas no dia anterior à sua aplicação, às 18h, na 

Plataforma, para uma melhor organização da família. Solicitamos, 

porém, que orientem as crianças a realizarem a avaliação em sala, 

durante o horário de aula e na data prevista, com a presença da 

professora. Ressaltamos a importância desse trabalho para a construção 

da autonomia das crianças, bem como a fidedignidade dos processos 

avaliativos. 

 A avaliação será constituída por diferentes tipos de questões, dentre elas 

as discursivas. 

 Os alunos que estiverem na modalidade presencial farão a prova em 

sala, no horário de aula, sob a orientação da professora regente. Os 

alunos que estiverem na modalidade on-line, farão a prova em casa, no 

mesmo horário, juntamente com toda a turma. Solicitamos que as nossas 

crianças da modalidade remota mantenham a câmera aberta durante a 

avaliação e que não haja mediação da família nesse processo. 

 Não haverá imputação de respostas na Plataforma. As avaliações 

realizadas na modalidade presencial serão corrigidas pelos nossos 

professores, respeitando os protocolos sanitários exigidos para o 

manuseio de materiais. 

 Às familias dos estudantes que fizeram a avaliação de casa, solicitamos o 

envio da avaliação: 



 
 

 

 Para a recepção da unidade: caso a família opte por entregar as 

avaliações físicas (impressas) na escola, solicitamos colocá-las 

em um único envelope, identificando-o com o nome do aluno, a 

série, a turma, o turno e a professora.  

 Por  e-mail: foram criados e-mails para todas as turmas, para que 

a avaliação possa ser recebida pelo(a) professor(a), impressa e 

corrigida. Se possível, solicitamos escanear o documento para o 

envio. Como sugestão, há aplicativos gratuitos como o 

CamScanner e o Scanner PDF que podem ajudá-los nesse 

processo. 

 As avaliações de Língua Inglesa devem ser enviadas para o(a) 

professor(a) desse componente, no e-mail disponibilizado. 

Todas as outras devem ser enviadas à professora regente da 

turma. Caso a opção seja pela entrega das avaliações na escola, 

solicitamos colocá-las todas em um único envelope. 

 

IMPORTANTE! 

 

As avaliações dos alunos na modalidade remota devem ser 

enviadas, de uma única vez, por e-mail, ou entregues na 

recepção da escola, em envelope identificado, conforme 

solicitado acima, até o dia 1º de abril, às 18h. 

                           

 Após a correção, o professor poderá visualizar o desempenho de cada 

aluno(a) em cada questão. Isso nos garantirá a retomada da avaliação e 

a tratativa dos erros, durante as aulas, garantindo o processo de 

aprendizagem. Essa análise, juntamente com as avaliações diagnósticas 

já realizadas, serão imprescindíveis para balizar o nosso planejamento de 

intervenção em 2021. 

 Haverá uma janela (prazo) em que a prova ficará disponível para as 

famílias: 

 

Ano  Data e hora de liberação da 
Avaliação na Plurall 

Data e hora de bloqueio da  
Avaliação na Plurall 

1º  ao 5º ano Às 18h do dia que antecede a 
avaliação. 

Até as 13h do dia da avaliação, 
para o matutino, e até as 19h do 
dia da avaliação, para o 
vespertino. 

 

 Os Conteúdos das Avaliações do 1º Período estarão no nosso site,  no 

ambiente virtual ARSigma, no ícone “Conteúdos das Avaliações – 1º 

período”, a partir de 15/3. Acesse: www.sigmadf.com.br > área restrita > 

http://www.sigmadf.com.br/


 
 

conteúdos pedagógicos > conteúdo exclusivo para os alunos > ARSigma > 

ensino fundamental anos iniciais > conteúdos das avaliações – 1º 

período. 

 E-mails para envio das avaliações: 

 RELAÇÃO DE E-MAILS POR TURMA – 2021 
Envio das Avaliações 

M A T U T I N O  
TURMA PROFESSORA E-MAIL POR TURMA 
1º AM JANETE 1am.910@sigmadf.com.br 

2º AM CAROLINE 2am.910@sigmadf.com.br 

3º AM RENATA 3am.910@sigmadf.com.br 

4º AM ROSA 4am.910@sigmadf.com.br 

4º BM ANA PAULA 4bm.910@sigmadf.com.br 

4º CM PALOMA 4cm.910@sigmadf.com.br 

5º AM IVANNA 5am.910@sigmadf.com.br 

5º BM MARCIA 5bm.910@sigmadf.com.br 

V E S P E R T I N O 

TURMA PROFESSORA E-MAIL POR TURMA 
1º AT ANA CAROLINA 1at.910@sigmadf.com.br 

2º AT THAINE 2at.910@sigmadf.com.br 

3º AT JULIANA 3at.910@sigmadf.com.br 

4º AT JULIANY 4at.910@sigmadf.com.br 

5º AT PATRICIA 5at.910@sigmadf.com.br 

INGLÊS 

2º AM e AT PRISCILA ingle_priscila.910@sigmadf.com.br 

3º ao 5º  
AM e AT 

ADRIANA ingles_adriana.910@sigmadf.com.br 

 

Esperamos contar, mais uma vez, com a parceria de todos! E 

seguimos à disposição. 

Cordialmente, 

Equipe Pedagógica dos Anos Iniciais 
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