
 

 

 

 

Circular Nº 04/2020  

Brasília, 26 de agosto de 2020. 

 

Assunto: AVALIAÇÕES PRODUTIVAS 

 

Senhores Pais e Responsáveis, 

Conforme mencionado anteriormente, a partir do 2º semestre as Avaliações Produtivas serão entregues de 

maneira fasciculada. 

Avaliações Produtivas são tarefas diárias passadas pelos professores, após finalizarem parte de um conteúdo. 

É um processo de checagem pedagógica e de treinamento que norteia famílias e estudantes em relação à assertividade 

das estratégias de estudo e identifica possíveis déficits e necessidades de dedicação em aprendizagem teórica e/ou 

prática.  

Essa atividade representa a continuidade dos conteúdos trabalhados durante as aulas e é uma ferramenta 

importantíssima para que o estudante aprenda a se organizar e a exercitar paulatinamente a própria autonomia. Esse 

processo contribui diretamente para o estímulo do hábito de estudo e cria responsabilidades em relação a esse hábito, 

trazendo, ainda, desenvolvimento de outras competências e habilidades que o estudante utilizará em sua 

aprendizagem formal e cotidiana. 

Por fim, a Avaliação Produtiva é um momento de reforço de conteúdos que tem como finalidade o diagnóstico 

constante do Aprendizado. 

Por meio dessa circular, explicaremos, de forma técnica, o passo a passo do processo de avaliação produtiva 

e como ele se realizará. 

 

PASSO A PASSO: 

 

1. SOBRE A RESOLUÇÃO  

1.1 Semanalmente, às segundas-feiras (salvo feriados, pois neste caso o envio será no próximo dia útil), 

disponibilizaremos uma lista de Avaliação Produtiva (AP) no portal; 

1.2 Na semana seguinte, também na segunda, será o prazo limite para devolução das resoluções da lista 

disponibilizada na semana anterior. Denominaremos PORTIFÓLIO a reunião das resoluções das 

atividades de uma semana; 

1.3 No dia seguinte à entrega do portfólio (terça-feira), os gabaritos serão disponibilizados  na plataforma; 

1.4 Ao resolver as tarefas, insira o cabeçalho no início de cada lista/professor (identificando a lista, 

disciplina, frente, professor e data); 

1.5 Desenvolva as questões no caderno, em folha avulsa, ou, se achar melhor, nos exercícios impressos 

(não no livro/apostila); 



1.6 Após a conclusão dos exercícios, por disciplina, enumere as páginas, print e guarde em sequência em 

pastas virtuais, conforme descrito no item 2; 

Obs.:  

• Não desenvolva questões de disciplinas distintas na mesma página. 

• A AP será recepcionada “somente virtualmente”. 

• Planeje-se, não deixe as tarefas acumularem. Faça-as diariamente! 

 

2. SOBRE A ESTRUTURA DO ARQUIVO 

2.1 Para efetuar a entrega dentro do padrão, estruture o arquivo da AP em ordem cronológica, de forma 

organizada, legível e sistematizada, com o seguinte título na Pasta Geral:  

AP SEMANA – SÉRIE/ TURMA / UNIDADE – NOME COMPLETO 

Exemplo: 

AP23 - 2°A AS - PATRÍCIA SILVA DE OLIVEIRA GLIOSCI   

 

2.2 Dentro da ”Pasta Geral”, crie as subpastas de cada “disciplina”; 

Exemplo: 

PORTUGUÊS 

MATEMÁTICA 

HISTÓRIA 

GEOGRAFIA 

 

2.3 Uma vez criadas todas as subpastas das disciplinas, arquive as imagens de todas as resoluções na 

sequência da lista, com a seguinte descrição: FRENTE – PROFESSOR – PÁGINA XX – EXERCÍCIO XX 

Exemplo:  

Frente C – Cícero – Página 54 – Exercício 23                 

 

2.4 Após a conclusão das resoluções dos exercícios, salve o seu arquivo compactado (conforme 

recomendado no item 3) e envie para o e-mail da respectiva turma com a seguinte nomenclatura:  

AP SEMANA - SÉRIE / TURMA / UNIDADE - NOME COMPLETO 

Exemplo:  

AP23 - 2°A AS - PATRÍCIA SILVA DE OLIVEIRA GLIOSCI 

 

3. CONFIGURAÇÕES DOS ARQUIVOS 

3.1  Os arquivos podem ser salvos na extensão PNG, JPEG ou PDF; 

3.2  Para encaminhar o seu portfólio em arquivo único, seguem algumas sugestões: 

* Compacte o arquivo para reduzir o tamanho (ZIP ou RAR) 

Se o arquivo não ultrapassar tanto o limite de 25 MB, é possível compactá-lo para reduzir o tamanho e tentar 

anexar diretamente ao e-mail.  



 

 

* Use o Google Drive no Gmail 

Compartilhe o link automaticamente. Para isto basta esperar o upload do arquivo e inserir o link no corpo da 

mensagem.  

 

 

 

 

 

 



 

 * Envie através de armazenamento temporário WeTransfer 

 A maneira de usar costuma ser a mesma:  

1. Arraste o arquivo para a página web www.wetransfer.com,  

2. No item “adicionar ficheiros” inclua o seu arquivo e aguarde o upload, 

3. Informe o email para onde o arquivo deve ser destinado, 

4. Em seguida, o campo mensagem, escreva sua nomenclatura, 

5. Clique em “Transferir” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRAZO 

Data de Entrega:  

➢ 08 de SETEMBRO (até às 23h59)  -   

• AP 20 (18/08) 

• AP 21 (25/08) 

• AP 22 (01/09) 

➢ 15 de SETEMBRO (até às 23h59)  

• AP 23 (08/09) 

➢ 22 de SETEMBRO (até às 23h59)  

• AP 24 (15/09) 

➢ E assim sucessivamente... 

 

Obs.:  

I. A entrega será semanal para o e-mail da respectiva turma, conforme praticado no semestre 

passado; 

II. Este modelo de execução continuará validado até a implantação da nova plataforma EaDx; 

http://www.wetransfer.com/


III. Seguem os endereços eletrônicos: 

   ASA SUL: 

a) EF 6º Ano A ef.sexto.ano.A.as@gmail.com 
b) EF 6º Ano B ef.sexto.ano.B.as@gmail.com 
c) EF 6º Ano C ef.sexto.ano.C.as@gmail.com 
d) EF 7º Ano A ef.setimo.ano.A.as@gmail.com 
e) EF 7º Ano B ef.setimo.ano.B.as@gmail.com 
f) EF 7º Ano C ef.setimo.ano.C.as@gmail.com 
g) EF 8º Ano A ef.oitavo.ano.A.as@gmail.com 
h) EF 8º Ano B ef.oitavo.ano.B.as@gmail.com 
i) EF 8º Ano C ef.oitavo.ano.C.as@gmail.com 
j) EF 9º Ano A ef.nono.ano.A.as@gmail.com 
k) EF 9º Ano B ef.nono.ano.B.as@gmail.com 
l) EF 9º Ano C ef.nono.ano.C.as@gmail.com 
m) EM 1º Ano A em.primeiro.ano.A.as@gmail.com 
n) EM 1º Ano B em.primeiro.ano.B.as@gmail.com 
o) EM 1º Ano C em.primeiro.ano.C.as@gmail.com 
p) EM 1º Ano D em.primeiro.ano.D.as@gmail.com 
q) EM 2º Ano A em.segundo.ano.A.as@gmail.com 
r) EM 2º Ano B em.segundo.ano.B.as@gmail.com 
s) EM 2º Ano C em.segundo.ano.C.as@gmail.com  

 
ÁGUAS CLARAS: 

 
a) EF 6º Ano A ef.sexto.ano.A.ac@gmail.com 
b) EF 6º Ano B ef.sexto.ano.B.ac@gmail.com 
c) EF 7º Ano A ef.setimo.ano.A.ac@gmail.com 
d) EF 7º Ano B ef.setimo.ano.B.ac@gmail.com 
e) EF 8º Ano A ef.oitavo.ano.A.ac@gmail.com 
f) EF 8º Ano B ef.oitavo.ano.B.ac@gmail.com 
g) EF 9º Ano A ef.nono.ano.A.ac@gmail.com 
h) EF 9º Ano B ef.nono.ano.B.ac@gmail.com 
i) EM 1º Ano A em.primeiro.ano.A.ac@gmail.com 
j) EM 1º Ano B em.primeiro.ano.B.ac@gmail.com 
k) EM 2º Ano A em.segundo.ano.A.ac@gmail.com 
l) EM 2º Ano B em.segundo.ano.B.ac@gmail.com 

 
 

IV. Portfólio deve ser enviado somente na data estabelecida.  

V. Não serão aceitos portfólios atrasados, tampouco aqueles que eventualmente forem enviados 

para outro endereço da instituição. 

 

5.   SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação das tarefas obedecerá aos seguintes critérios: 

 

I. Organização: 0,2 ponto 

Para aqueles que desenvolverem o passo a passo orientado neste tutorial. 

II. Quantitativo - Resolução e Justificativa: 1,8 pontos 

Para aqueles que apresentarem: 

-  Resoluções das questões de exatas; e 

- Argumentação conceitual que fundamente as suas respostas das questões objetivas marcadas.  



www.olimpodf.com.br 

 

Obs.:  

• Para as questões de verdadeiro/falso ou certo/errado, a explicação teórica deverá ser 

apresentada, somente, para as alternativas tidas como falsas/erradas. 

•  A pontuação será computada proporcionalmente ao quantitativo de resoluções desenvolvidas e 

entregues.  

Ex.: Total de 120 questões 

30 questões feitas (com resoluções) – 0,45 ponto 

60 questões feitas (com resoluções) – 0,90 ponto 

90 questões feitas (com resoluções) – 1,35 pontos 

120 questões feitas (com resoluções) – 1,80 pontos 

 

 

 Agradecemos a todos pela atenção e, desde já, colocamos nossas coordenações à disposição para maiores 

esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

A Direção 


