
 

 

Brasília, 24 de março 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 5/4, segunda-feira, daremos início ao processo de avaliações discursivas. 
Pensando na importância desse momento para a aprendizagem dos nossos alunos, a escola preparou, 
dentro da plataforma Plurall, um espaço onde os alunos farão a avaliação no modelo discursivo. Na 
última semana, alguns alunos tiveram a oportunidade de simular a realização dessas avaliações, dentro 
da plataforma. Tivemos uma experiência muito positiva. Alguns pontos de aprimoramento foram 
apresentados e já estamos prontos para aplicar as avaliações para todos.  

Em virtude de estarmos trabalhando com um modelo diferente, apesar de ser numa plataforma 
conhecida por todos, preferimos estender o prazo de realização das avaliações nesse 1º período. Todas 
as avaliações discursivas terão o tempo de realização entre 8h e 22h, do dia da publicação. Com exceção 
da avaliação de redação, que ficará aberta por 48 horas. Essa avaliação será realizada na plataforma 
Redação Nota 1000, já utilizada pelos nossos alunos e ocorrerá de 10h (segunda-feira, 5/4) até 10h 
(quarta-feira, 7/04). 

Acreditamos que assim nossos alunos poderão se familiarizar melhor com o modelo e terão 
tranquilidade nesse primeiro momento de avaliação. A nossa preocupação é que todos tenham tempo 
hábil de resolução de eventuais problemas. 

Diferente da correção da avaliação objetiva, a da avaliação discursiva será realizada pelos 
próprios professores. Isso demanda um pouco mais de tempo e trabalho. Apesar do processo ocorrer 
dentro da plataforma Plurall, a correção será feita manualmente. Os professores terão o contato direto 
com cada uma das questões de cada um de seus alunos. Com isso, damos mais um grande e importante 
passo no processo de avaliação dos nossos alunos, como tanto gostaríamos!  

Neste novo modelo de correção, a medida em 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 de saber a nota final. 

O passo a passo para a realização da avaliação e envio da redação estão no ARSigma e podem 
ser consultados a qualquer momento em: https://sigmadf.com.br/conteudos-
pedagogicos/arsigma/ensino-fundamental-anos-finais/conteudo-das-avaliacoes-2/ 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

https://sigmadf.com.br/conteudos-pedagogicos/arsigma/ensino-fundamental-anos-finais/conteudo-das-avaliacoes-2/
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Contamos com a colaboração de todos e agradecemos a parceria! 

 

                 Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica – Ensino Fundamental Anos Finais 


