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Circular n° 02 
Assunto: Listas de exercícios avaliativas. 
Senhores Pais ou Responsáveis, 
Caro (a) aluno (a), 
 

ORIENTAÇÕES SOBRE AS LISTAS DE EXERCÍCIOS AVALIATIVAS. 
 

No início de todo ano letivo, cada um dos professores elaboram as chamadas Listas de Exercícios. 

Cada lista contém questões que complementam o livro didático e aprofundam o assunto estudado, além de 

ajudar na fixação do conteúdo.  

Este material é obrigatório a todos os alunos e será disponibilizado nas versões impressa e digital. A 

primeira pode ser adquirida junto à Papelaria Brasil mediante encomenda, enquanto a segunda, gratuita, 

pode ser acessada no site da escola, no Metropolitano On line e ainda em PDF via grupos de whatsapp de 

cada sala.   

Os pais ou responsáveis que optarem pela versão digital devem estar cientes de que, mediante as 

orientações de cada professor, pode ser necessário imprimir parte do material para ser usado durante as 

aulas. 

 Dado o grande número de páginas, a versão impressa consiste em dois volumes encadernados. Logo 

nas primeiras páginas, no índice, é possível verificar as disciplinas abordadas em cada volume. 

 

 Ao abrir, por exemplo, na disciplina Gramática, você encontrará todas as listas que serão utilizadas 

no decorrer do ano letivo, segundo o planejamento do docente.  

 O professor pode optar por dois modelos de listas:  

1) O primeiro deles é composto por um total de seis listas, cada uma com uma média de 25 

exercícios.  

Neste modelo cada lista segue a ordem cronológica anual, segundo a tabela:  

 

Lista Refere-se ao conteúdo ministrado no mês de 

1 Fevereiro 

2 Março 

3 Abril 

4 Maio 

5 Setembro 

6 Outubro 

 

Aqui, as listas são subdividas em SEMANAS, referentes às semanas do mês. 

 

2) No segundo modelo cada lista é referente a um capítulo do livro, sendo então variável a 

quantidade de listas e de exercícios em cada uma.  

    

 Ao terminar um conteúdo e observando sempre seu planejamento anual, o professor(a) indicará aos 

alunos o número da lista e, se for este o caso, a semana correspondente para que todos então resolvam os 

exercícios como tarefa de casa.  

 O aluno deve ter sempre em mente que estes exercícios devem ser resolvidos com seriedade e 

compromisso, podendo consultar todo o material didático e de apoio, mas mantendo sempre sua autonomia 

nas respostas, elaborando cada uma delas com cuidado e atenção. É muito importante frisar que as listas 

de exercícios devem ser respondidas na Folha de Respostas do colégio, outro material obrigatório 

disponibilizado na Papelaria Brasil ou em PDF. 
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 Ao terminar de resolver uma lista, ou uma semana, o aluno ficará responsável por arquivá-la em uma 

pasta. Seguindo datas a serem disponibilizadas pela secretaria deverá então entregar presencialmente na 

escola todas as listas resolvidas no período. 

 

 Atenção: Especialmente em 2021, durante o regime híbrido, as listas receberão pontuação de 

0,0 a 10,0 para compor a nota bimestral. Cada professor estabelecerá com os alunos seus critérios de 

avaliação e dará nota ao material entregue. É importante citar que a organização é sempre um dos 

pontos avaliados.  

 

 Qualquer dúvida restante pode ser discutida em sala com os professores ou ainda na coordenação da 

escola.  
 

 

Atenciosamente, 

Goiânia, 02 de fevereiro de 2021 
 

Tatiane Borges 

Coordenação Pedagógica. 


