Circular 10/2021
Santo André, 08 de abril de 2021.
Prezados Pais e Prezados alunos do Ensino Médio
Para atender a uma demanda nacional da Rede Salesiana Brasil de Escolas, a partir do dia
16 de abril, daremos início à aplicação da avaliação de larga escala, por ela utilizada para o
acompanhamento do seu sistema de ensino. Além disso, tais avaliações permitem aferir quais
habilidades necessitam ser reforçadas, pela Escola, a partir do resultado individual de cada aluno.
Diante a importância dessa aplicação para o planejamento local e em nível de Rede, a partir
de amanhã, a Coordenação Pedagógica e a Orientação Educacional dão início aos esclarecimentos
e orientações aos alunos a esse respeito.
É muito importante que a família apoie a Escola nessa demanda, a ser realizada on-line,
mantendo ambiente adequado à realização da avaliação que não pode ser interrompida. Cada aluno
será assistido por um aplicador por meio de link exclusivo e qualquer intervenção, somente este
aplicador poderá fazê-lo. Inclusive, se houver queda de sinal, ao retornar, o aluno será devidamente
orientado para a continuidade de sua atividade. Tal aplicação ocorrerá conforme calendário abaixo:

Séries
1ª série

2ª série

3ª série

Datas de Aplicação das Avaliações RSB-Escolas – ENSINO MÉDIO
Tempo de prova
Componentes/Áreas
Datas da Avaliação
30 itens
20/04 – 2ª feira
2h
Linguagens e Códigos + Redação
9h às 11h
Ciências Humanas
30 itens
23/04 – 6ª feira
2h
Matemática
9h às 11h
Ciências da Natureza
60 itens
19/04 – 2ª feira
4h
Linguagens e Códigos + Redação
8h ao meio dia
Ciências Humanas
60 itens
22/04 – 5ª feira
4h
Matemática
8h ao meio dia
Ciências da Natureza
90 itens
16/04 – 6ª feira
4h30
Linguagens e Códigos + Redação
8h ao meio dia
Ciências Humanas
90 itens
5h
Matemática
21/04 – 4ª feira
8h às 13h
Ciências da Natureza

Qualquer dúvida, a Coordenação pedagógica e a Orientação Educacional estão à disposição
para esclarecer.
Antecipo agradecimento pela atenção e apoio dispensados para a participação e empenho
dos seus filhos, nossos estudantes, em nome, inclusive, da Rede Salesiana Brasil de Escolas.
Cordialmente,
Mirian R Benatti Godinho – Diretora Pedagógica

