
 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
DIRETORIA DE ENSINO 

COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA 

DIVISÃO DE ENSINO 
SUBDIVISÃO TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO- STPA 

SUBDIVISÃO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO- SOAP 

          Rio de  Janeiro, 24 de agosto de 2020 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES REMOTAS, NA 

PLATAFORMA MS TEAMS 

 

Prezado(as) Docentes, 

 

Considerando às orientações pedagógicas às práticas a serem adotadas pelas Escolas 

Assistenciais da Aeronáutica(EAA) no decorrer das avaliações remotas, advindas pela 

DIRENS/DEA na reunião com a equipe pedagógica da STPA e SOAP, no dia 09/07/2020, com 

o fito de orientá-los e reforçar os procedimentos previstos na Plataforma Educacional MS 

Teams, houve por bem a Direção desta Instituição, junto ao Chefe da Divisão de Ensino, reunir 

a equipe pedagógica e a equipe Técnica, para repensar nas práticas e emitir as informações 

necessárias ao corpo docente sobre o referido processo.  

Dessa forma, enfatizamos que a aplicação da avaliação1(AV1) do 2º Trimestre está 

prevista para o período de 25/08/2020 a 02/09/2020, de forma única para todos os anos de 

escolaridade/série, contendo de 1 até 2 tempos de 50 minutos.  

Sobre o assunto e para amplo conhecimento, seguem abaixo as orientações a serem 

realizadas no período de avaliação remota, na sala virtual deste CBNB, por meio da Plataforma 

MS Teams: 

1° Verificar e se atentar ao Quadro de Horário das Avaliações, publicado no site do Colégio; 

2º O Docente de cada turma é responsável por elaborar em equipe (do respectivo Componente 

Curricular), a avaliação única e colocá-la no FORMS. Após a validação da STPA/DE, o mesmo 

realizará o agendamento da disponibilização da avaliação, seguindo o Quadro de Horário da 

AV1 do 2º trimestre, no canal do seu componente curricular, na ferramenta TAREFAS. 

3° O Professor Orientador: É responsável por iniciar(abrir as salas em todas as turmas em que 

estiver escalado e realizar o reunir agora), seguindo o Quadro de Horários de avaliação remota. 

Orientamos realizar a abertura das salas, com 10 minutos de antecedência para o acesso da 

turma ao canal, assim como o acesso da equipe de monitoria. O professor orientador deverá 

escrever no chat de cada turma em que está escalado, o título da avaliação (ex: AV1 de 

Matemática II), solicitar o ingresso dos(os) alunos(as) na sala virtual, permear às salas das 

turmas daquele respectivo ano/série, realizar as orientações iniciais e a retirada de dúvidas dos 



alunos.  

Obs: O professor orientador deverá permanecer com a câmera aberta, para efetivação da 

supervisão até o encerramento oficial, horário exato constante do Quadro de Horário..  

4° O professor orientador deverá estar atento, caso seja acionado, durante o horário em que 

estiver escalado, pela equipe de monitoria, Coordenação e Orientação Pedagógica, para acesso 

no canal da turma que algum aluno esteja com dúvidas referentes às avaliaçãos;  

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

6º Antes de encerrar a avaliação em todas as turmas, o Professor Orientador deverá extrair a 

lista de presença do MS Teams e enviá-la por e-mail para as referidas Coordenações 

Pedagógicas, conforme seus segmentos de Ensino. 

Obs: lembrar aos alunos que, devem concluir suas avaliações até o horário permitido e que para 

que seu envio seja validado, é necessário clicar em enviar/entregar a avaliação. Se o(a) 

aluno(a) esquecer de clicar entregar/enviar, a avaliação não contará como realizada.  

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

Obs¹: Os pontos/notas adquiridos pelo(a) aluno(a) será lançado no sistema PROFESSUS, a 

princípio, no período de 03 a 07 de setembro de 2020; e  

Obs²: Além disso, o(a) professor(a) comunicará, sobre a efetivação do lançamento de 

pontos/notas no sistema, ao Representante de Disciplina(RD) que, por sua vez, informará à 

Coordenação Pedagógica do Segmento de Ensino, com o objetivo de viabilizar o conhecimento 

e ações pertinentes junto à Subdivisão Técnica de Planejamento e Avaliação(STPA) e 

Subdivisão de Orientação e Acompanhamento Pedagógico(SOAP), caso necessário. 

8º Aos Alunos que contém laudo, as avaliações adaptadas estarão disponíveis no chat 

privado do(a) aluno(a), sendo necessário respeitar o quadro de horário e as orientações 

para a realização 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 orientador do componente curricular ou à SOED no Chat privado.  

 

Certos da compreensão e participação de todos(as). 

Atenciosamente, 

DIVISÃO DE ENSINO. 

  

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
 


