
Incumbiu-me o Sr. Major Cláudio, Chefe da DEEAS/3, de esclarecer alguns pontos sobre a 

organização da avaliação AV2/AS da 1ª etapa, do componente curricular de REDAÇÃO, sendo 

eles: 

 

1.A Nota Técnica 07,( AVALIAÇÕES DO ENSINO REMOTO), no Item 2.2, determina o 

seguinte: ".A avaliação de Redação de todos os segmentos de ensino deverá ser elaborada 

pelo professor e postada no campo de MENSAGENS na plataforma do Positivo On". 

 

Onde se lê "MENSAGENS", leia-se ATIVIDADES, ou seja; para a avaliação de Redação será 

utilizada o campo ATIVIDADE da plataforma Positivo On. 

 

2. Ressalta-se que a avaliação do componente curricular de Redação deverá ser elaborada 

pelo professor-regente e liberada para o aluno no campo de ATIVIDADES do componente 

curricular de Língua Portuguesa na plataforma Positivo On; 

 

3. As propostas de avaliação deverão conter estratégias mais adequadas para a produção de 

texto, podendo utilizar o ANEXOS XI, XII ou XIII da Instrução Pedagógica 01/2020; 

 

4. Os professores deverão propor as estratégias mais adequadas para a produção de textos, 

de forma que o aluno esteja apto a elaborá-los em obediência aos princípios da concisão, 

correção, clareza e elegância, no prazo de 2 horas; 

 

5. Para todos os anos escolares, o aluno deverá encaminhar a produção textual manuscrita de 

próprio punho, de forma legível,no formato JPG (foto ou escaneada) para o professor corrigir, 

dentro do prazo previsto para a realização da avaliação; 

 

6. Para os alunos do Ensino Fundamental II e Médio as produções textuais deverão ser 

registradas manualmente de próprio punho, utilizando caneta preta ou azul. Para os alunos do 

Ensino Fundamental I poderá fazer o registro de próprio punho utilizando lápis; 

 

7. Em tempo, para os alunos do Ensino Fundamental I e II, as avaliações acontecerão no dia 

25 de maio, e para o Ensino Médio no dia 27 de maio, conforme calendário já distribuído.. 

 

Respeitosamente, 

 

Viviane Godinho 

Assessora de Planejamento e Monitoramento de Qualidade Educacional 


