
Calendário das Atividades Avaliativas Individuais 

Ensino Médio – 2020 

27/10 a 17/11 

 

ATENÇÃO 

 

 As atividades avaliativas serão realizadas nos dias e horários abaixo indicados. 

 As aulas das 7h20 às 11h10 ocorrerão normalmente, seguindo o horário já 

estabelecido a partir de 14 de agosto. 

 Nos dias de atividade avaliativa, não haverá solicitação de tarefas para casa. 

 Neste período, não haverá aulas à tarde, para a 1ª e  2ª série do Ensino Médio. 

 O professor estará disponível em uma reunião de Meet que se iniciará às 11h10 e 

terminará às 12h, para esclarecer dúvidas e orientar os alunos. Os professores não 

estarão disponíveis durante o horário da tarde. 

 As propostas de atividade, com todas as orientações, serão postadas na sala de aula 

virtual do professor. 

 As atividades foram planejadas para serem realizadas individualmente e utilizando um 

período médio de trabalho de 1h30. 

 As respostas devem ser elaboradas de forma autoral. O sistema detecta plágios.  

 Os alunos poderão consultar seus materiais para realizar a atividade e terão até o final 

do mesmo dia (23h59) para postá-las no local indicado pelo professor. O aluno que 

tiver qualquer tipo de dificuldade para postar até esse horário, deverá justificar o 

motivo pelo e-mail institucional do respectivo professor. 

 Solicitamos que os alunos façam uma cópia de suas respostas em um arquivo em seu 

computador, antes de enviar a avaliação ao professor. 

 O aluno não poderá cancelar o envio da atividade e reenviá-la após o horário limite de 

entrega. 

 É importante certificar-se de não ter deixado questões sem fazer. 

 

 

 

 

 



HORÁRIO: 

• 7h20 às 11h10 – Aulas normais 

• 11h10 às 12h – Meet com o professor responsável pela 

atividade avaliativa de sua turma (O link será disponibilizado 

na sala de aula da disciplina no Classroom) 

 

Data 1ª série 2ª série 3ª série 

27/10 – terça-feira MAT GEO LIT 

28/10 – quarta-feira ART BIO PT 

29/10 – quinta-feira FILO HOM FIS 

3/11 – terça-feira SOC MAT HIS 

4/11 – quarta-feira ING EF BIO 

5/11 – quinta-feira QUI LIT HOM 

6/11 – sexta-feira FIS QUI ING 

9/11 – segunda-feira PT HIS GEO 

10/11 – terça-feira HIS FIS QUI 

11/11 – quarta-feira BIO PT EF 

12/11– quinta-feira HOM FILO MAT 

13/11 – sexta-feira EF ING - 

16/11 – segunda-feira LIT SOC - 

17/11 – terça-feira GEO - - 


