
 

 

 

 

 

Porto Alegre, 28 de março de 2022. 

Comunicado nº 23/2022 

Assuntos: Conselho participativo, semana de avaliações e simulado ENEM 

Senhores Pais (6º ano ao 3º ano do Ensino Médio): 

Solicitamos sua atenção para os seguintes assuntos: 

Reunião de pais/Conselho Participativo: 

 Quando? 31/03/2022 

 Que horas? 

✓ Ensino Médio: 8h às 9h 

✓ 8º e 9º anos: 9h às 10h 

✓ 6º e 7º ano: 10h às 11h30 

✓ OBS:  

▪ Nesse dia não haverá aulas presenciais, somente atividades no E-

CLASS. 

▪ A realização das atividades contará para o registro de presença nas aulas 

desse dia. 

▪ Os professores: Andrey, Cleiton, Camila, Dimas, Miquéias e Rafael não 

estarão presentes, pois trabalham em outras unidades escolares nesse 

dia. 

Semana de avaliações: 

04/04 05/04 06/04 07/04 

Prova de Linguagens Prova de Ciências 

Humanas 

Provas de Ciências 

da Natureza 

Prova de Matemática 

 

 6º ano EFII - Alteração na data do cronograma:  

✓ AV2 de Linguagens – será antecipada para o dia 04/04 

✓ REC de Linguagens – será antecipada para o dia 18/04 

 6º ano ao 9º EFII – no turno da manhã, as avaliações serão realizadas da seguinte 

forma: 

✓ Horário de início da prova: 10h 

✓ Aluno que terminar a prova estará liberado para sair após às 10h50, mediante 

autorização dos responsáveis. 

✓ Horário de término da prova: 11h40 

 6º ano ao 9º EFII – no turno da tarde, as avaliações serão realizadas da seguinte 

forma: 

✓ Horário de início da prova: 15h45 

✓ Aluno que terminar a prova estará liberado para sair após às 16h35, mediante 

autorização dos responsáveis. 

✓ Horário de término da prova: 17h25 



 

 

 Ensino Médio – as avaliações serão realizadas da seguinte forma: 

✓ Horário de início da prova: 10h 

✓ Aluno que terminar a prova estará liberado para sair após às 11h40, mediante 

autorização dos responsáveis. 

✓ Horário de término da prova: 12h30 

 

Simulado ENEM Interativo – Ensino Médio 

 Na próxima semana os alunos do Ensino Médio, deverão realizar o simulado ENEM 

INTERATIVO. 

 A prova encontra-se a disposição no portal E-CLASS, na área serviço - ENEM 

INTERATIVO. 

 Os alunos terão 4 horas para a realização de cada caderno. 

✓ 1º EM – 1 caderno de prova com 90 questões – todas as áreas do conhecimento. 

✓ 2º EM – 2 cadernos de provas, com 70 questões cada:  

▪ Um caderno de Linguagens, Ciências Humanas e Redação 

▪ Um caderno de Ciências da Natureza e Matemática 

✓ 3º EM – 2 cadernos de provas, com 90 questões cada:  

▪ Um caderno de Linguagens, Ciências Humanas e Redação 

▪ Um caderno de Ciências da Natureza e Matemática 

 Estas provas estarão disponíveis de 04 a 08/04 – próxima semana. – Não teremos como 

reabrir a prova em outro período ou mesmo se o aluno sair da tela por qualquer motivo 

que seja. 

 A nota será contabilizada ao término do bimestre, conforme resultado obtido pelo aluno 

podendo alcançar até 1,0 ponto. 

 

Desde já agradecemos a atenção de todos e a participação na reunião com os professores no dia 

31/03. 

Havendo dúvidas, por gentileza, nos procure para esclarecer. 

Atenciosamente, 

   

                                                                                         Luizelia Pinzon Alva                                                                                                         

 Diretora 


