
 
 Avaliação Objetiva de Língua Inglesa- 2º Período 

Alunos do 6º ao 9º com Red Balloon 

 

Prezadas famílias, 

Informamos que a Avaliação Objetiva de Língua Inglesa, para os alunos e alunas da Red 
Balloon, está marcada para o dia 17/05, segunda-feira. As avaliações serão 
disponibilizadas, no formato PDF, pela Plataforma Google Classroom, mesma 
plataforma utilizada para as aulas de Inglês, e as respostas deverão ser enviadas aos 
professores por meio desta plataforma, através do Formulário Google que será 
disponibilizado no Mural da sala virtual. Mais detalhes serão passados aos alunos pelos 
seus respectivos professores.  

O Calendário de Avaliações da Red Balloon está disponível para consulta no site da 
escola no ARSigma/ Anos Finais. 

IMPORTANTE 

1) Não é permitida a antecipação das avaliações agendadas no calendário de avaliações.  

2) As atividades avaliativas serão as mesmas para o turno matutino e vespertino e serão 
realizadas de 8h às 18h. A entrega do Marksheet (Folha de Respostas) deverá ocorrer 
pela plataforma Google Classroom. 

3)Qualquer situação de problemas no envio de provas e ou gabaritos deve ser 
comunicado, por e-mail, à orientação, dentro do horário estabelecido para a realização 
da avaliação. Após o encerramento do prazo, caso o aluno tenha alguma adversidade, 
este deverá realizar a prova substitutiva, conforme calendário.  

4) As avaliações substitutivas terão o mesmo horário de aplicação das provas ordinárias, 
obedecendo à mesma sequência das avaliações específicas, conforme consta no 
calendário.  

5) Os alunos que optaram pelo Inglês da Red Balloon, não realizam avaliações de Inglês 
pela Plataforma Plurall. Todas as avaliações são realizadas pela Plataforma Google 
Classroom, mesma Plataforma onde os alunos recebem os avisos, tarefas e comunicados 
sobre o Inglês.  

Caso, o (a) aluno (a) ainda não esteja cadastrado (a) na Plataforma, solicitamos que entre 
em contato com urgência com a coordenação de Inglês para que possamos realizar o 
cadastramento. 

6) ATENÇÃO! Os horários constantes neste informativo consideram que as avaliações 
serão no modo online. Caso o funcionamento da escola retorne plenamente ao modo 
presencial ou haja entrega de alguma avaliação presencialmente na escola, um novo 
calendário será publicado com os ajustes necessários. 



 
 

Seguem os e-mails da Coordenação de Língua Inglesa para comunicação em caso de 
eventuais dúvidas: 

 Patrícia Santos- patricia.santos@sigmadf.com.br 
 Verônica Plácido - veronica.placido@sigmadf.com.br 
 Telefone da Coordenação de Inglês: 3349-3595 

  
Desde já, agradecemos pela atenção e colocamo-nos à disposição em caso de eventuais 
dúvidas! 
 
Um forte abraço de todos nós da Equipe Red Balloon! 
 

Equipe Red Balloon 606 Norte 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patricia.santos@sigmadf.com.br
mailto:veronica.placido@sigmadf.com.br

