
 
 

 
 
 
 
 
Srs. Pais e alunos, 
 
Nas últimas duas semanas, temos realizado com nossos alunos QUIZ e Questionários por meio 

do Ambiente ARS. Além de consolidar conteúdos aprendidos durante as aulas, a aplicação dessas 
atividades também tem como objetivo familiarizar os nossos alunos com as ferramentas de avaliação 
em ambiente digital. Dessa maneira, eles já experimentaram o processo e estão habituados a 
manusear a mesma ferramenta que utilizarão para as atividades valendo nota que se iniciarão em 
breve. 

 
A primeira Atividade Compulsória ocorrerá no dia 26 de maio de 2020 (3ª feira), para a disciplina 

de Relações Humanas, para alunos do 5º ao 9º ano/EF, e Literatura, para alunos de 1ª e 2ª séries/EM.  
 
Explicaremos abaixo mais detalhadamente como serão as atividades para nota, realizadas de 

maneira remota. 
 
1. As atividades para nota acontecerão por meio do ambiente ARS da disciplina que será 

avaliada.  
2. Os roteiros das atividades para nota serão postados antecipadamente em Roteiros, em 

Materiais do Christus Online. 
3. A primeira Atividade Compulsória ocorrerá no dia 26 de maio de 2020 (3ª feira), das 9h25min 

às 9h55min (alunos da manhã) e das 15h30min às 16 horas (alunos da tarde), por meio do 
ambiente ARS da disciplina contemplada nessa atividade (do 5º ao 9º ano/EF – Relações 
Humanas e 1ª e 2ª séries/EM – Literatura). 

4. O roteiro da Atividade Compulsória – 26/05 está disponível em Roteiros, em Materiais, do 
Christus Online. Nesse roteiro, está descrito a quantidade e os tipos de questões.  

5. Processo para Acessar e Realizar a Atividade para Nota (mesmo utilizado para realizar os 
Questionários/QUIZ): 
5.1. Antes do horário marcado para o início da atividade (recomendamos pelo menos 15 

minutos), o(a) aluno(a) deve acessar o ambiente ARS da disciplina que será avaliada. 
Nesse ambiente, o(a) aluno(a) deverá localizar o link da atividade (por exemplo, 
ATIVIDADE COMPULSÓRIA – 26/05) e clicar nele. No horário marcado para a atividade, 
atualize o ambiente ARS e acesse a atividade. 

5.2. As questões da atividade aparecerão uma por vez. O(a) aluno(a) fará a leitura da 
questão, escolherá a resposta que julgar correta (escolherá um item correto ou redigirá a 
resposta) e, ao concluir, clicará em "PRÓXIMA PÁGINA". Em seguida, aparecerá uma 
nova questão, até a conclusão da atividade. 
Importante: ao concluir uma questão, não é possível voltar a ela. Assim, certifique-se de 
que está seguro para enviar a resposta escolhida. 

6. Informações gerais sobre o processo avaliativo: 
6.1. Manteremos o mesmo padrão Christus de excelência na elaboração e na correção das 

atividades para nota. 
6.2. Esperamos que nossos alunos mantenham sua rotina de estudos, preparando-se com 

atenção e dedicação para a execução dessas atividades. 
6.3. Durante as provas, não serão permitidas consultas de quaisquer espécies (virtuais ou 

impressas). Evidências de cola serão apuradas e poderá ser atribuída nota zero para o(a) 
aluno(a) que utilizar esse recurso. 
 
 
 
 
 

7. Orientação para o momento da prova para o(a) aluno(a): 
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7.1. Prepare o dispositivo eletrônico que será utilizado para realizar a atividade com 
antecedência. Certifique-se de que ele está completamente carregado e conectado à 
Internet. 

7.2. Tenha disponível algumas folhas de papel, lápis e caneta próximo a você. Esse material 
servirá de apoio para o caso de precisar fazer cálculos ou rascunhos. 

7.3. Alimente-se bem antes da prova. Vá ao banheiro antes de iniciar sua atividade, assim 
evita precisar interromper a prova e perder tempo. 

7.4. Escolha um local tranquilo e silencioso da casa para realizar sua atividade. 
7.5. Informe aos seus familiares que, naquele horário específico, você estará realizando uma 

prova e que não poderá ser interrompido. 
7.6. Caso não necessite de seu celular para acessar o ambiente ARS, deixe-o desligado e 

guardado para evitar distrações. 
7.7. Monitore seu tempo de prova, pois não é possível enviar respostas após o término do 

tempo determinado. 
8. Caso o(a) aluno(a) não compareça a atividade, a coordenação de série entrará em contato 

com o responsável para informar sobre o procedimento de 2ª chamada. 
9. As famílias dos alunos que possuem acompanhamento pelo SAAL serão contactadas pela 

coordenadora do SAAL para informações pertinentes ao processo de atividades para notas 
deles. 

 
Essas atividades para nota serão importantes para o processo de aprendizagem dos nossos 

alunos. Zelaremos pela excelência do processo. Confiamos que, mesmo à distância contaremos com 
a postura dos nossos alunos e familiares, pautada pelos valores da responsabilidade e honestidade.   

 
Atenciosamente, 
Colégio Christus. 

	
	


