COLÉGIO SANTA CLARA - 2021
SOBRE A PROVA SUBSTITUTIVA
O Colégio Santa Clara considera que o respeito ao calendário escolar é extremamente
importante para que os alunos tenham um bom aproveitamento pedagógico, uma vez que
faltas em aulas e avaliações escritas acarretam a perda de conteúdos ou da sequência
planejada para os mesmos. No caso de provas escritas, existe uma sequência planejada
para aplicação da prova, correção pelo professor, correção com a turma, discussão sobre
principais dificuldades enfrentadas pela turma, realizadas em sala de aula, etc. Logo, a perda
de uma prova ocasiona para o aluno a perda de todas essas atividades. Respeitar esse
calendário é responsabilidade da escola e da família.
Na ausência em dia de prova, o aluno tem direito a fazer prova substitutiva em data e
condições estabelecidas pelo Colégio.
A taxa cobrada para a realização das provas será de R$115,00 (Cento e quinze
reais) por prova (disciplina) perdida.
Apenas nos itens 1, 2, 3 e 4 (abaixo) a escola analisará a dispensa do pagamento
dessa taxa, mediante justificativa e comprovação documental para afastamento no período
de prova.
1. Luto em família.
2. Serviço militar obrigatório.
3. Doenças graves ou infectocontagiosas, internações, cirurgias, quimioterapia etc.
4. Dificuldades tecnológicas ou falta de energia elétrica em dia de prova, desde que, avisado
durante o período da aplicação de prova, com anuência da orientação.
5. Viagem em dia de prova.
6. Faltas por outros motivos pessoais.
7. Alunos que não entregaram a prova remota dentro do prazo e critérios estabelecidos, nem
comunicaram à escola.
8. Outras situações não comunicadas com antecedência.

Encaminhamentos para solicitação de prova substitutiva

Alunos que farão provas substitutivas:
1. Preencher o formulário disponível no site do Colégio ou clicar no link abaixo:
Link para a Prova Sub Fundamental I: https://forms.gle/UCEc9pSUtZouNAd16
Link para a Prova Sub Fundamental II: https://forms.gle/2ES5GZCH7uFBMuBG7
Link para a Prova Sub Ensino Médio: https://forms.gle/J2Q9yc6E7ojVdKGE6

2.

Enviar a documentação comprobatória para o e-mail:

prova.sub@colegio-santaclara.com.br
3.

Pagar a taxa por prova (disciplina), por depósito/transferência bancária, caso não
tenha direito à dispensa.

Dados da conta:

Banco Itaú

Associação das Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de Maria
Agência nº 0300

Conta Corrente nº 27157-4

Observações:
• O prazo para a solicitação de prova substitutiva é até às 14h da sexta-feira que antecede a
data de prova substitutiva.
• É de responsabilidade do aluno e da família cumprir os prazos e procedimentos acima
listados. A inobservância destes acarreta a impossibilidade da realização da prova
substitutiva.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA TODAS AS PROVAS

1. Os alunos que terão direito a prova substitutiva deverão entrar no Meet. Alertamos
que os dias e horários das respectivas provas serão encaminhados para o e-mail
institucional do aluno com antecedência de 02 (dois) dias.
2. Os aplicadores farão a chamada, registrando a presença dos alunos. Em seguida
postarão link da prova no Chat para que os alunos tenham acesso ao documento
digital da prova.
3. A duração da prova será a mesma da prova original, ou seja, 50 minutos para a P1 e
90 minutos para a P2.
4. Terminada a prova, o aluno deverá clicar no botão “enviar”.
5. Não serão aceitas provas enviadas após o término do período estipulado para a
realização das mesmas. Os alunos que tiverem problemas técnicos para o envio das
provas deverão comunicar imediatamente o aplicador para que seja auxiliado.
6. A câmera deverá permanecer aberta durante todo o período de realização das provas.
7. As provas serão corrigidas e o retorno de desempenho será dado diretamente pelo
professor aos alunos.

A Direção

