
Controle de avaliações

O Controle de Avaliações é uma planilha onde são exibidas as notas dos alunos obtidas nas
avaliações tradicionais (geralmente do tipo "prova"), a média dessas avaliações que comporá a
média bimestral final e as estatísticas da classe relativas a essas avaliações.

  

 1 / 4



Controle de avaliações

    Para entender a planilha de avaliações:
    
    -    na primeira coluna da esquerda da tabela aparecem os números de   chamada dos
alunos. Os nomes são ocultados para manter a privacidade do   aluno;     
    -    nas colunas seguintes, no topo aparece a data da avaliação e nas linhas  
correspondentes aos números dos alunos aparecem as notas, em uma escala  de 0 a 10 com
arredondamento na primeira casa decimal;     
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    -    nas últimas colunas aparecem:               
    -  Med.  = média das notas das provas conforme o critério estabelecido no bimestre;  
    -  Part (*N) = participações aferidas nas diversas avaliações (provas, simulados etc.). Essas
notas comporão a nota final de participação do aluno e os critérios de obtenção das mesmas
são descritos na própria planilha;   
    -  Data = a data de realização da avaliação;  
    -  Descrição da atividade = uma breve descrição do tipo da prova e, na mesma coluna, as
estatísticas referentes à media final de provas (Atenção! Essas não são as estatísticas da
média bimestral final).

  

      

  

A nota final de provas compõe a média bimestral final conforme  descrito no documento "Critéri
os de formação de notas bimestrais
" e   integra o cálculo da média bimestral final do aluno, conforme descrito   no documento "
Critérios e Ítens de Avaliação
". Esses dois documentos   estão disponíveis na 
Biblioteca Digital
do site, na área de documentos do Prof. JC..

  Cuidados importantes com relação à realização de provas
  

As provas podem variar bastante de formato e,  portanto, cada uma segue critérios diferentes
de avaliação. Fique  atento aos itens descritos abaixo:

      
    -  é comum que sejam distribuídas diferentes versões da mesma prova, por isso copiar a
resposta de um colega próximo é geralmente uma péssima idéia;   
    -  as provas devem ser feitas sempre à caneta, azul ou preta. Provas feitas à lápis não têm
direito à revisão de notas;   
    -  as provas entregues aos alunos só são passíveis de revisão durante a aula de
correção/comentários. Quando devolvidas ao aluno as provas não serão mais revistas;   
    -  todas as provas contém instruções específicas em seu cabeçalho. Leia sempre essas
instruções antes de fazer a prova.   

    

Nem sempre as datas de prova são avisadas com antecedência e nem sempre as provas são
individuais ou sem consulta, por isso é uma boa idéia evitar faltar da escola e trazer sempre
seu livro didático e seu caderno de atividades. Consulte também a Agenda Escolar , pois
provas pré-definidas ficam registradas nessa agenda.
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As provas resolvidas podem ser obtidas na Biblioteca Digital  e geralmente estão disponíveis
lá um dia após a realização da prova.
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