
 

 

 

 

COMUNICADO 

 

Prezada família. Esperamos que todos estejam bem! 

Daremos continuidade ao processo pedagógico com a Recuperação da 2º etapa 

que oportunizará  aos educandos  realizar nova avaliação. Para aquele educando que por 

quaisquer motivos não alcançou a pontuação necessária da etapa e ficou abaixo da 

média (20,8) ofereceremos uma AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA. A inscrição deverá ser 

feita de forma  GRATUITA  link abaixo:  

  https://tinyurl.com/yxujz2jg 

O boletim estará disponível  no site do IPEM; para visualizar entre em SERVIÇOS 

e clique em webgiz. LOGIN: número da matricula com 001-  e SENHA: data de 

nascimento com 8 dígitos e sem as barras.  

Pedimos especial atenção para as datas das avaliações substitutivas e se 

programem para fazê-las com muita dedicação e empenho.  

As avaliações estarão disponíveis somente para quem se inscreveu na 

recuperação. 

 

Seguem abaixo as datas de inscrição e aplicação. 

 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 10 a 15 de Outubro. 

 

PERÍODO AVALIATIVO: 17 a 23 de Outubro.  

 

ORIENTAÇÕES:  

 A nota só pode alcançar a média da etapa. (20.8) 

 As avaliações serão aplicadas via plataforma, formato questionário com questões 

abertas e fechadas, contemplando a matéria estudada na 2ª etapa, objetivando 

resgatar o conteúdo estudado. 

 As avaliações acontecerão no CONTRA TURNO  

 Segue anexo o cronograma com os  dias e horários das avaliações. 



 

 

 

 

CRONOGRAMA DE RECUPERAÇÃO 

1º ANO 

Sábado 

(17/10) 

Segunda -feira 

(19/10) 

Terça- feira 

(20/10) 

Quarta -Feira 

(21/10) 

Quinta-Feira 

(22/10) 

Avaliação de  

Artes 

07:00 às 08:40 

Avaliação de 

Português 

13:00 às 14:40 

 Avaliação de 

Sociologia 

13:00 às 14:40 

Avaliação de 

Matemática 

13:00 às 14:40 

Avaliação de 

Geografia 

13:00 às 14:40 

Avaliação de 

Ed. Física 

09:00 às 10:40 

Avaliação de 

Biologia 

15:00 às 16:40 

Avaliação de 

Física 

15:00 às 16:40 

Avaliação de 

História 

15:00 às 16:40 

Avaliação de 

Literatura 

15:00 às 16:40 

Avaliação de 

Redação 

11:00 às 12:40 

Avaliação de 

Filosofia 

17:00 às 18:40 

Avaliação de 

Espanhol 

17:00 às 18:40 

Avaliação de 

Inglês 

17:00 às 18:40 

Avaliação de 

Química 

17:00 às 18:40 

 

Sexta- feira 

(23/10) 

Avaliação de  

FHC 

13:00 às 14:40 

 

Desde já, agradecemos a compreensão de todos e esperamos o mais breve possível 

encontrarmos no nosso espaço IPEM. 

 

Equipe Pedagógica 

Belo Horizonte, 07 de Outubro de 2020 

 


