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ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES REMOTAS  

NA  PLATAFORMA MS TEAMS 

 

Prezados Pais e Responsáveis,  

 

 No intuito de reforçar a comunicação ímpar com a Família CBNB, bem como 

efetivar constantes laços afetivos e significativos sobre o ensino remoto, houve por bem 

reunir a equipe pedagógica STPA e SOAP, bem como a equipe Técnica desta instituição, 

para repensar nas práticas e emitir as informações necessárias ao processo de avaliação, 

na Plataforma MS Teams.  

 Nesse sentido, é fundamental transparecer aos senhores os procedimentos quanto 

a realização da AV1 do 2º Trimestre, na referida Plataforma, para que os(as) alunos(a) 

tenham atenção no respectivo processo:  

1º Estar atentos ao novo Quadro de Horário das Avaliações, publicado no site do Colégio; 

2° Entrar no canal geral da sua turma; 

Obs: O(a) aluno(a) precisará acessar à ferramenta TAREFAS, dentro do canal geral da 

turma, na qual as avaliações serão disponibilizadas.  

5° O tempo destinado para a realização da avaliação será de 24h.   

6° Após finalizar a avaliação, o(a) aluno(a) clicará no botão entregar/enviar no horário 

da avaliação;  

Obs: Se o(a) aluno(a) esquecer de clicar entregar/enviar, a avaliação não contará como 

realizada.  
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Atenção!!! 

Professor Orientador: No horário da Avaliação, o docente estará disponível para 

orientações e sanar dúvidas.  Com a sala aberta, o aluno poderá entrar e levantar a 

mãozinha solicitando ajuda, ou pelo chat do canal geral e aguardar o professor(a).  

Segue o link com o vídeo explicativo https://www.youtube.com/watch?v=mE_froWoWQo 

7º A nota da respectiva avaliação remota terá o valor de 0 a 10 pontos;  

Obs: Os pontos/notas adquiridos pelo(a) aluno(a) será lançado no sistema PROFESSUS.  

8º Aos Alunos que contém laudo, algumas avaliações adaptadas estarão disponíveis 

no chat privado do(a) aluno(a), sendo necessário acompanhar o cronograma das 

avaliações. É de fundamental importância que os(as) alunos(as) notifiquem a existência 

no chat privado, caso não encontre, o(a) mesmo(a) precisará realizar a avaliação no 

ambiente TAREFAS, igual aos demais avaliados. Em caso de dúvidas, solicitar ajuda ao 

professor do componente curricular ou à SOED no Chat privado.  

Segue o link com o vídeo explicativo https://www.youtube.com/watch?v=vgmW_J4UTd8 

Certos da compreensão e participação de todos(as). 

Atenciosamente, 

DIVISÃO DE ENSINO. 
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