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Assunto: Orientações sobre os testes bimestrais

Brasília, 17 de maio de 2021.

Senhores Pais, ou responsáveis e professores,
Conforme roteiro de estudo encaminhado e o nosso calendário escolar 2021
divulgado aos senhores e disponível em nosso site os testes bimestrais do 2º bimestre
ocorrerão a partir de: 24/5/2021(segunda-feira) a 28/5/2021(sexta-feira).
Os testes serão aplicados para todos os estudantes na Plataforma Iônica FTD conforme
data marcada e ficarão disponíveis por 24h.
Nos dias dos testes (de 24 a 28 de maio), os professores estarão disponíveis nos
dois primeiros horários para orientação aos estudantes e familiares que necessitarem
tirar dúvidas. Nos dois últimos horários os alunos terão aula normal. Dessa forma, o
estudante, junto à família, se organizará da melhor forma, para conseguir desenvolver e
finalizar as avaliações dentro do período determinado pelo Colégio Rogacionista.
O estudante do turno matutino terá acesso aos testes a partir das 8h, o estudante
do turno vespertino terá acesso aos testes a partir das 14h pela plataforma Iônica FTD e
se avaliação não for realizada com o professor, o estudante poderá respondê-las no
período de 1 (um) dia a contar da data de aplicação da avaliação.
Data de aplicação
Disciplina(s)
Data de devolução/finalização
Matemática
24 de maio (segunda-feira)
25 de maio (terça-feira)
História
25 de maio (terça-feira)
26 de maio (quarta-feira)
Ciências
26 de maio (quarta-feira)
27 de maio (quinta-feira)
Geografia
27 de maio (quinta-feira)
28 de maio (sexta-feira)
Língua
Portuguesa
28 de maio (sexta-feira)
31 de maio (segunda-feira)
Ressaltamos ainda, que os testes bimestrais terão menção de 3,0 (três pontos) , de
acordo com o nosso Sistema de Avaliação.
Os estudantes que não realizarem o teste bimestral, deverão solicitar a 2º chamada,
mediante e-mail enviado à Secretaria do Colégio Rogacionista, no endereço:
secretaria@roga.com.br , e remarcar uma nova avaliação, de acordo com a data e o horário
fornecidos pela instituição. Os testes de 2º chamada serão cobradas no valor de R$ 55,00
(cinquenta e cinco reais), em espécie. Porém a apresentação do atestado médico com CID de
doenças infectocontagiosas isenta-o do pagamento da taxa, segundo guia do estudante 2021.
Colocamo-nos à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos e dúvidas
que se façam necessárias.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.

