
 
 

 

 

HORÁRIO DE PROVA  

AVALIAÇÃO (AV2) –  1º ETAPA/2021 - ENSINO MÉDIO  

PERÍODO AVALIATIVO: Provas Mensais: 04/05 até 08/05. 

Querida família, 

Esperamos que todos estejam bem! 

Estamos caminhando para o fechamento da 1ª etapa letiva referente ao ano de 2021.  

Encaminhamos o cronograma das avaliações finais, projeto interdisciplinar e trabalho orientado. 

O projeto interdisciplinar está sendo desenvolvido apenas pela área de Humanas (História, Geografia, Filosofia e 

Sociologia) com valor de 6,0 pontos para cada disciplina 

O trabalho orientado tem como objetivo trabalhar o conteúdo de forma revisional para as avaliações finais. O 

trabalho estará disponível na plataforma ipemvirtual a partir do dia 19/04 até o dia 03/05 às 17 horas para as demais 

disciplinas que não estão inseridas no projeto. Valor 6,0 pontos. 

 É importante se atentar ao horário de abertura e fechamento do tempo disponível para do trabalho orientado e 

avaliações finais.   

Para que o educando percorra uma caminhada escolar positiva é muito importante que a família o apoie e torça por 

seu sucesso, faça com que tenha interesse em aprender, se desenvolva de forma equilibrada, afetiva e tenha 

condições de conviver em um grupo social, respeite os demais e saiba aproveitar as chances que tem de construir 

novos conhecimentos. 

Querido educando (a), 

Organize seu tempo se preparando antecipadamente; prepare o espaço que irá utilizar; evite deixar sobre a mesa 

materiais que poderão tirar sua atenção, separe o apenas o que será necessário; após iniciar a prova, concentre-se e 

só se levante depois de finalizá-la; antes de finalizar, faça a revisão das questões, observando se foram respondidas 

devidamente; certifique-se de que realmente a prova foi enviada (ao finalizar a tarefa, o envio é feito 

automaticamente; se não finalizar, a prova não é enviada);  seja cuidadoso (a), utilize todo o tempo disponível. 

Façam as avaliações com tranqüilidade, responsabilidade e comprometimento.  

Vocês são capazes!!!  

Confiamos no sucesso de todos.  

 

 

 



 
 

 

3ª ano /  EM 

Segue abaixo o modelo avaliativo e as datas para fecharmos a 1ª 

etapa; 

 

 

I – ETAPA 

TRABALHO ORIENTADO – VALOR 6,0 pts (Ciências da Natureza, Matemática e 

Linguagens) 

Data de publicação e encerramento: 19/04 até 03/05 

 

AVALIAÇÃO FINAL – VALOR 10 pts  - Cronograma em anexo 

Início 04/05 até 08/05 

 

PROJETO DA TRILHA (Área: Ciências Humanas) – VALOR 6pts 

Data de fechamento 23/04 e 24/04 

 

EXERCÍCIOS E ATIVIDADES VALOR – 6 pts 

 

 

 

Cronograma: Avaliações Finais 

3º ano/ EM 

 

 

 

 

 

Atenciosamente. 

Equipe Pedagógica.  

HORÁRIO TER 04/05 QUA 05/05 QUI 06/05 SEX 07/05 SÁB 08/05 
7h10 às 8h50 Prova de 

História 
Prova de 
Matemática 

Prova de 
Biologia 

Prova de 
Português 

Prova de 
Geografia 

8h50 às 9h10 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

9h10 às 10h50 Prova de 
Física 2 

Prova de 
Sociologia 

Prova de 
Química 2 

Prova de 
Filosofia 

Prova de 
Física 

10h50 às 11h05 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

11h05 às 12h40 Prova de 
Redação 

Prova de 
Literatura 

Prova de 
Inglês 

Prova de 
Química 

Prova de 
Biologia 2  


