
 
 
 

 

 

 
 

Comunicado 181/2022                                               Curitiba, 11 de maio de 2022 
 
Assunto: Cronograma de Provas e Atividades de Aprendizagem - 2º Bimestre –  2º Ano E.M 

 

Prezados Pais, Responsáveis e Alunos, 
 

Enviamos as orientações pedagógicas referentes ao 2º Bimestre/2022, nas quais encontram-se os 

instrumentos de avaliação que cada professor utilizará neste bimestre.    
Abaixo você observará os calendários com as semanas de provas. Nelas constarão apenas o nome da 

disciplina na qual haverá prova. Os detalhes das provas e demais atividades avaliativas estarão abaixo 

descritas separados por componentes curriculares (disciplina).  
 

Nas disciplinas com 2h/a ou menos, haverá:  
1 prova (PR) valendo 10,0 e atividades de aprendizagem (AV) totalizando 10,0 pontos.    
 

Nas disciplinas com 3h/a ou mais, haverá:  
2 provas (PR1 e PR2) valendo 10,0 cada e atividades de aprendizagem (AV) totalizando 10,0 pontos.  
 

Nas disciplinas de Ensino Religioso e Educação Física haverá:  
Atividades de aprendizagem (AV) totalizando 10,0 pontos.  
 

Semana de Provas 1 
16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
Química Biologia Física 

  

  
Matemática 

  

 

Semana de Provas Únicas 
23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
Sociologia LEM-Inglês Filosofia Arte Língua Portuguesa 

LEM-Espanhol Literatura 
 

História 
 

   
Geografia 

 

 

Semana de Provas 2 
06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
Química Biologia Física 

 
Língua Portuguesa   

Matemática 
  

 

Recuperação  
20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
Biologia História Literatura Língua Portuguesa Matemática 

Língua Inglesa Física Sociologia Geografia Arte 
Produção de Texto Filosofia Química Educação Física LEM-Espanhol 
 

Arte Profª Nemesia 

Data Descrição Valor 

05/04 e AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua: Fernando de Noronha, 470 - Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41) 3028-5440 - e-mail: cabv@educadventista.org.br - www.cabv.org.br 

 

 



07/04 

19/05 AV2: Arte Expressionista. Pesquise um artista ou intelectual expressionista e homenageie-o 

com uma RELEITURA. Atividade a ser realizada em casa. 
3,0 

26/05 PR: Prova - Pós - Impressionismo, Expressionismo, Fauvismo, Cubismo, Futurismo. 10,0 

09/06 AV3: Arte Cubista. Crie um desenho usando a técnica do cubismo. Pode ser pessoa, animal, 

paisagem etc. Use formas geométricas e cores fortes puras (sem mistura). 
3,0 

Ao longo 

do 

bimestre 

AV4: Tarefas diárias. 2,0 

24/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 
   

Biologia Profª Jane 

Data Descrição Valor 

05/04 e 

07/04 
AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

17/05 PR1: PROVA 1 - Reino vegetal, módulo 5 da apostila 1; módulo 1 da apostila 2. 10,0 

01/06 AV2: Dissecação de flores para análise das estruturas reprodutivas. Cada aluno deverá levar 

uma flor para sala de aula. Após a dissecação e estudo das estruturas reprodutivas, cada 

aluno deverá fazer um relatório com os resultados obtidos. O relatório será feito em sala de 

aula. 

6,0 

07/06 PR2: PROVA 2 - Organologia vegetal, módulo 2; histologia vegetal, módulo 3. 10,0 

Ao longo 

do 

bimestre 

AV3: Tarefas diárias. 2,0 

20/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 
   

Educação Física. Prof. Ricardo 

Data Descrição Valor 

Ao longo 

do 

Bimestre 

AV1: Avaliação prática - Basquetebol. Durante o bimestre os alunos serão avaliados de 

acordo com o seu desenvolvimento, participação nas aulas e tarefas diárias solicitadas pelo 

professor. Considerando no processo de avaliação, o aprendizado sobre histórico, regras e 

fundamentos do esporte basquetebol. 

10,0 

23/06 Recuperação: Prova sobre o basquetebol. Histórico, Regras e Fundamentos. 10,0 
   

Ensino Religioso. Prof. Rodrigo 

Data Descrição Valor 

20/05 AV1: Elaboração de um mapa mental do vídeo: “Rodrigo Silva respondendo perguntas de 

professores Universitários” https://www.youtube.com/watch?v=iFXAVE2PAuc&t=877s .  
Os alunos assistirão em sala de aula ao vídeo e irão elaborar um mapa mental com a 

seguinte estrutura: 
 

Palavra-chave; palavras de conexão; frases principais. A atividade pode ser apresentada em 

papel almaço.  
Entrega da atividade em sala de aula.  

4,0 

24/05 e 

27/05 
AV2: MULTIRELIGIÕES. 
 

Os alunos serão divididos em 8 grupos, cada grupo pesquisará sobre religião.  
Pesquisar as características da religião, seus pontos diferentes da religião cristã e os 

preconceitos relacionados à religião. Ao final da pesquisa deverão responder a seguinte 

pergunta: Como apresentar o Cristo da Bíblia a um praticante da religião abordada? 
 

Temas: 

1- Islamismo 

4,0 

https://www.youtube.com/watch?v=iFXAVE2PAuc&t=877s


2-Budismo 

3-Hinduísmo 

4-Judaísmo 

5-Umbanda 

6-Xintoísmo 

7-Zoroastrismo 

8- Jainísmo 

 

Os grupos 1, 2, 3 e 4 apresentarão seu trabalho no dia 24/05; os grupos 5, 6, 7 e 8 

apresentarão nos dias 27/05. 

Apresentação: 
Poderão apresentar em power point de até 5 slides, escrita na lousa ou apresentação dividida 

por cada integrante. 
Todos os integrantes deverão apresentar.  
Cada grupo terá 7 minutos de apresentação. 
Serão avaliados os seguintes itens:  
A) Domínio de conteúdo e argumentação do grupo.  
B) Organização da equipe,  
C) Resposta à pergunta final.   

visto final 

dia 03/06 
AV3: Tarefas diárias: Realização da apostila, páginas 16 a 33. 2,0 

20/06 Recuperação: Atividades desenvolvidas ao longo do bimestre (AV1, AV2 e AV3). Caso o 

aluno não tenha feito ao longo do bimestre, deverá fazer a atividade e entregar na data da 

recuperação. 
Para a recuperação da AV2 o aluno deverá gravar um vídeo apresentando todo o trabalho. 

Depois que terminar, salvar seu vídeo no Youtube no formato "Não Listado" e compartilhar 

o link no e-class.   

10,0 

   

Filosofia. Profª. Noemi 

Data Descrição Valor 

05/04 e 

07/04 
AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

25/05 PR: Prova - Ideologia e o poder das ideias. 10,0 

30/05 a 

08/06 
AV2: Seminário em grupo:  
Temas:  
Lei Maria da Penha;  
Trabalho Infantil; 
Violência infantil; 
Bullying; 
Violência no trânsito; 
Cyberbullying.  
Serão avaliados os seguintes itens:  
A) Slide de acordo com as normas de trabalhos (1,0)  
B) Domínio de conteúdo e argumentação do grupo (2,5)  
C) Organização da equipe (1,0),  
D) Conclusão e intervenção (1,5).  
Tempo de apresentação: 20-25 minutos 
O Trabalho deve ser feito em grupo (os estudantes devem se falar via zoom e redes sociais 

para organizarem a apresentação).  
Todos os seminários deverão estar prontos dia 31/05.  
Os slides deverão ser enviados na plataforma do E-class no dia 30/05 

6,0 

Ao longo 

do 

bimestre. 

AV3: Módulo 11: Páginas 20, 21, 22; módulo 12: 27, 28, 29, 30. 2,0 

21/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 



   

Física. Prof. Felipe 

Data Descrição Valor 

05/04 e 

07/04 
AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

18/05 PR1: Prova 1 - Estudo dos Gases e Termodinâmica.  10,0 

08/06 PR2: Prova 2 - Termodinâmica e Máquinas Térmicas.  10,0 

Ao longo 

do 

bimestre 

AV2: Tarefas diárias. A cada semana o professor enviará tarefas da apostila e caderno e 

dará vistos pelas atividades realizadas.  
8,0 

21/06 Recuperação: Todo conteúdo do bimestre. 10,0 
   

Geografia. Prof. Cleyton 

Data Descrição Valor 

05/04 e 

07/04 
AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

16/05 a 

19/05 
AV2: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos:  Módulo 1: "Dinâmica 

populacional e redes urbanas".  
3,0 

26/05 PR: Prova - Módulo. 1 - Dinâmica populacional e redes urbanas e Módulo 2 - Economia 

continental.  
10,0 

Entrega 

no dia 

07/06 

AV3: Pesquisa, módulo 2: "Economia continental". 

 

Considere e pesquise os seguintes eixos de desenvolvimento: 

+ Desenvolvimento e subdesenvolvimento. 

+ Socialismo cubano e capitalismo estadunidense. 

+ O lugar do Brasil  na dinâmica internacional. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

+ fazer em folha de almaço; 

+ organização (Cabeçalho, título, nome, ...); 

+ desenvolvimento (quantidade de conteúdo produtivo); 

+ colocar fontes de pesquisa; 

+ mínimo, duas folhas; 

+ Caneta azul ou preta. 

3,0 

Ao longo 

do 

bimestre 

AV4: Tarefas diárias. 2,0 

23/06 Recuperação: Módulo 1: "Dinâmica populacional e redes urbanas"; módulo 2: "Economia 

continental". 
10,0 

   

História. Profª. Larissa 

Data Descrição Valor 

05/04 e 

07/04 
AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

26/05 PR: Prova - Módulo 5 - Revolução francesa (apostila do 1º Bimestre) e Módulo 1 - A 

Europa de Napoleão Bonaparte (apostila do 2º Bimestre).  
10,0 

30/05 a 

03/06 
AV2:  

Será dividido em duas partes (individual e em casa): 
- Leitura da história em quadrinhos: “D. João Carioca – a corte portuguesa chega ao Brasil 

(1808 – 1821)”. O arquivo do livro será disponibilizado na aula do E - Class do dia 04/05. 
- Após a leitura, será compartilhado uma lista de exercícios pelo CPB Provas que o aluno 

precisará responder com base na leitura da HQ.  

6,0 



A lista ficará disponível entre os dias 30/05 - 03/06.  
Será aberto uma aula no E – Class na data do dia 30/06 com o link para a lista.  

Ao longo 

do 

bimestre 

AV3: Tarefas diárias 2,0 

21/06 Recuperação: Módulo 5 - Revolução francesa (apostila do 1º Bimestre) e Módulo 1 - A 

Europa de Napoleão Bonaparte (apostila do 2º Bimestre).  
10,0 

   

 Língua Portuguesa. Profª Nair 

Data Descrição Valor 

27/05 PR1: Prova 1- Leitura e interpretação de textos; tipos de predicado; objeto direto e indireto; 

objetos preposicionados e pleonásticos (pp. 26-31). 
10,0 

31/05 AV1: Lista de exercícios no CPB Prova com os conteúdos: objeto direto e indireto; objetos 

preposicionados e pleonásticos, agente da passiva e complemento nominal.  
8,0 

10/06 PR2: Prova 2- Leitura e interpretação de textos; objeto direto e indireto; objetos 

preposicionados e pleonásticos, agente da passiva e complemento nominal (pp. 31-35).  
10,0 

Ao longo 

do 

bimestre 

AV2: Tarefas diárias. 2,0 

23/06 Recuperação: Todo conteúdo do bimestre. 10,0 
   

LEM- Espanhol. Profª Nair 

Data Descrição Valor 

23/05 
PR: Prova - Preposiciones, locuciones preposicionales, los verbos de cambio. Questões de 

interpretação de textos em espanhol. 
10,0 

30/05 AV1: Fazer um trabalho sobre o Panamá e Costa Rica, apontando quais as suas principais 

características, tais como: 

Históricas (Principais dados históricos); 

Geográficas (Pontos turísticos, locais interessantes do país); 

Políticas (Dados e fatos sobre a política do país); 

Sociais (Como vivem os cidadãos? Quais as características da sociedade? Como é a 

educação formal?); 

Culturais (arte, culinária, festas e danças típicas, costumes...); 

Econômicas (Principais características econômicas do país); 

Linguísticas (Curiosidades sobre o léxico, língua oficial, acento). 

 

Importante: O trabalho deve ser feito em espanhol, no formato Word respeitando as normas 

da ABNT. 

Entregar impresso para a professora. 

10,0 

24/06 Recuperação: Todo conteúdo do bimestre. 10,0 
   

LEM- Inglês. Prof. Stephan 

Data Descrição Valor 

05/04 e 

07/04 
AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

19/05 AV2: No eye had seen: O projeto tem como objetivo trabalhar com a classe, desde a 

oportunidade de pensar em sentimentos que constroem ou destroem a vida deles, uma 

reflexão sobre cuidados com a saúde, até como a classe pode contribuir com a comunidade 

carente do bairro da escola ou outro que escolherem. trabalho sugerido na página 10 do 

livro. Formato de entrega: Cartaz conforme exemplos do livro. O cartaz deve seguir o 

padrão para Cartaz conforme Guia de Trabalhos Escolares do Ensino Médio página 28. 

4,0 

24/05 PR: Prova – Blindness; My grandparent’s diary. Módulos 1 e 2. 10,0 



Ao longo 

do 

bimestre 

AV3: Tarefas diárias. 2,0 

Ao longo 

do 

bimestre 

AV4: Participação em um dos clubes de inglês.  
A sala foi dividida em grupos denominados clubes sendo eles: Clube de Teatro, Clube de 

Poesia, Clube de Debates e Clube de Leitura. 
 

Cada aluno deverá produzir um relatório descrevendo:  
Sua participação em uma das atividades do clube; 
Descrever como foi a participação com os colegas;  
Como foi a interação como inglês; 
Quais dificuldades e como foi a experiência de entregar seu material em inglês seja uma 

peça de teatro em inglês, uma poesia, um debate ou a resenha de um livro.  
 

O relatório deve seguir o padrão de relatórios conforme Guia de Trabalhos Escolares do 

Ensino Médio páginas 20-23.   

2,0 

20/06 Recuperação: Todo conteúdo do bimestre. 10,0 

 

Literatura. Profª Sulamita 

Data Descrição Valor 

05/04 e 

07/04 
AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

24/05 PR: Prova - Romance urbano (módulo 1), romance indianista (módulo 2), e Paradidático: 

WHITE, Ellen G. Os embaixadores. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2016. 

Caps. 17 e 18. 

10,0 

31/05 a 

07/06 
AV2: Lista de exercícios no CPB Prova com os conteúdos: Romance histórico (módulo 

3) Romance regionalista (módulo 4) e Paradidático: SHAKESPEARE, William. A 

megera domada. São Paulo, SP: FTD, 2014. 

6,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV3: Tarefas diárias Exercícios 1 a 10, pp.12 a 14 (postar foto no e-class 04/05 a 11/05);  

Exercícios 1 a 8, pp.30 e 31 (postar foto no e-class 18/05 a 25/05);  
Exercícios 1 a 5, pp.45 e 46 (postar foto no e-class 25/05 a 02/06)  
Obs: As atividades postadas após a data não serão visualizadas e nem avaliadas. 

2,0 

22/06 Recuperação: Todo conteúdo do bimestre. 10,0 
   

Matemática. Prof. Phillipi 

Data Descrição Valor 

05/04 e 

07/04 
AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV2: Listas de exercícios semanais entregue em sala de aula. 8,0 

18/05 PR1: Prova 1 - Módulo 1 e Módulo 2 - Prismas. 10,0 

08/06 PR2: Prova 2 - Módulo 2 - Pirâmides e Módulo 3. 10,0 

24/06 Recuperação: Todo conteúdo do bimestre. 10,0 

 

Química. Prof. Matheus 

Data Descrição Valor 

05/04 e 

07/04 
AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

16/05 PR1: Prova 1 - Módulo 1 - Pressão de vapor e volatilidade das substâncias - Pág. 2 a 7. 

Módulo 2 - Propriedades coligativas - Pag. 8 a 13. Modulo 3 - Termoquímica - Pag. 14 a 

25. 

10,0 

01/06 AV2: Relatório de experimento que será realizado em laboratório. O relatório terá os 6,0 



seguintes critérios para avaliação. - Digitado - Capa - Materiais utilizados - Procedimentos 

- Conclusão com pesquisa sobre porque o procedimento acontece. 
Conforme orientações do Guia de Trabalhos. Disponível em: 

https://issuu.com/liria.borges/docs/guia-ens.m_dio   

06/06 PR2: Prova 2 - Módulo 4 - Variação de entalpia e energia de ligação - Pag. 28 a 34. 

Modulo 5 - Lei de Hess - Pag. 37 a 39. 
10,0 

Ao longo 

do bimestre 
AV3: Tarefas diárias.  2,0 

22/06 Recuperação: Todo conteúdo do bimestre. 10,0 

 

Sociologia. Profª Noemi 
 

Data Descrição Valor 

05/04 e 07/04 AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

09/05 AV2: Em grupo fazer um vídeo propaganda sobre o Brasil. Os alunos que não 

conseguirem fazer o vídeo poderão preparar uma apresentação em power point.  

Critérios:  
Citar os pontos positivos do Brasil. (Tempo: 5-7 min.).  
Será avaliado:  

Pesquisa e coleta de dados – (1,5);  
Vídeo ou slides – (1,5);  
Criatividade – (1,0);  
Música brasileira em português - (1,0) 
Fazer o vídeo de acordo com as normas do Guia de trabalhos (1.0).  
Apresentação do vídeo ou ppt em sala no dia da aula.  

6,0 

23/05 PR: Prova - Formação da sociedade brasileira e Florestan Fernandes: o intérprete do 

Brasil. 
10,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV3: Tarefas diárias, módulos 11 e 12. 2,0 

22/06 Recuperação: Formação da sociedade brasileira e Florestan Fernandes: o intérprete do 

Brasil. 
10,0 

  

Produção de Texto. Profª Nair 

Data Descrição Valor 

25/04 a 

09/05 
AV1: Proposta 3. Escrita do texto gênero: Dissertativo-argumentativo. A professora 

trabalhará a proposta em sala e os alunos finalizarão a escrita em casa. Após a escrita o texto 

deverá ser postado na plataforma CPB – Redações até o dia 09/05. 

10,0 

11/05 a 

23/05 
AV2: Proposta 4. ENEM. A professora trabalhará a proposta em sala e os alunos finalizarão a 

escrita em casa. 
Após a escrita o texto deverá ser postado na plataforma CPB – Redações até o dia 23/05. 

10,0 

20/05 a 

03/06 
AV3: Em duplas - Realizar uma apresentação com as características do texto expositivo, 

acompanhado de infográfico, sobre um dos problemas sociais presentes no cotidiano do 

brasileiro.  
A dupla poderá escolher o tema e terá de 5-7 minutos para a apresentação.  
Critérios de avaliação:  
características do texto expositivo = 1,0;  
exposição do infográfico = 1,0;  
oralidade (objetividade e coerência) = 2,0;  
escolha do tema relacionado a problemas sociais = 1,0;  
emprego da norma culta na exposição do texto = 1,0;  
atender às regras da gramática normativa = 3,0;  
respeitar o tempo de apresentação = 1,0.  
OBS: testar a apresentação com antecedência (no equipamento da sala de aula), pois não 

haverá segunda oportunidade para a apresentação da atividade.  

10,0 

https://issuu.com/liria.borges/docs/guia-ens.m_dio


25/05 a 

06/06 
AV1: Proposta 3. Reescrita do texto gênero: Dissertativo-argumentativo. A professora 

trabalhará a proposta em sala e os alunos finalizarão a escrita em casa. Após a escrita o texto 

deverá ser postado na plataforma CPB – Redações até o dia 06/06. 

10,0 

20/06 Recuperação: Recuperação da AV2 e AV3. Questões objetivas e discursivas sobre gêneros 

textuais estudados no decorrer do bimestre. 
10,0 

 

Livros paradidáticos do bimestre:  
SHAKESPEARE, William. A megera domada. São Paulo, SP: FTD, 2014. 
 

 



WHITE, Ellen G. Os embaixadores. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2016. Caps. 15 - 

31  
 

 

• Provas de 2ª Chamada:  
2ª Chamada da Prova 1 e Prova Única: 31/05 e 02/06 
Ensino Médio: 13h30 às 17h30 

31/05 02/06 
Terça-feira Quinta-feira 

Biologia Arte 
Física Filosofia 

Matemática História 

Língua Portuguesa 
LEM-Espanhol

  
Geografia LEM-Inglês 
Química Literatura 

 Sociologia 
 

2ª Chamada da Prova 2: 13/06 
Ensino Médio: 13h30 às 17h30 

13/06 
Segunda-feira 

Biologia 
Física 

Matemática 
Língua Portuguesa 

Geografia 
Química 

 

A realização da prova de 2ª chamada, ocorrerá em casos de: 
Doença - com a entrega de atestado médico em até 48 horas após a volta às atividades para a orientação 

educacional. 
Luto - Em caso de luto familiar apresentar ao referido setor a justificativa dos pais ou responsáveis, por escrito, 

até 48 horas após a volta às atividades normais. 



Competição ou Serviço Militar - Em caso de afastamento para competição ou serviço militar, deverá ser 

apresentada com, no mínimo, 48h de antecedência do afastamento, uma declaração dos órgãos competentes 

com as datas previstas para as atividades que o manterão afastado. 
Viagem - Em caso de viagem programada e comunicada a orientação educacional, a ausência deverá ser 

justificada com no mínimo 48h de antecedência mediante o pagamento R$ 60,00 por prova perdida. 
A 2ª chamada substitui apenas a prova 01 e/ou prova 02.  
Não há 2ª chamada de Recuperação Bimestral. Em caso de faltas não há reposição. 
 

 

• Atividades de aprendizagem: É de extrema responsabilidade do aluno entregar ao professor seus 

trabalhos/atividades, tanto realizados em sala, quanto em casa. A NÃO ENTREGA IMPLICA EM PERDA 

DE NOTA. A entrega deverá ser feita em sala no horário da aula do respectivo professor. Não serão 

aceitos trabalhos entregues na secretaria. 
• Em casos de atividades plagiadas a atividade será zerada.  
• Guia de trabalhos escolares: As atividades de aprendizagem devem seguir o guia de trabalhos 

escolares disponível on-line no site da biblioteca ou no endereço:  
https://issuu.com/liria.borges/docs/guia-ens.m_dio 
• Recuperação Bimestral: a prova de recuperação será bimestral, contemplará todo o conteúdo 

trabalhado e avaliado no bimestre. Fará a prova o aluno que não alcançar a média mínima de cada bimestre 

(7,0 pontos). 
Para alunos que alcançarem a média = ou superior a 7,0 em cada disciplina a realização da recuperação 

bimestral não será obrigatória. Entretanto, caso o aluno queira realizar a recuperação poderá fazer mediante ao 

preenchimento da solicitação de recuperação que encontra-se no site da escola no período de 48 horas de 

antecedência.  
• Este cronograma poderá ser alterado. Caso isso ocorra, os alunos serão comunicados com antecedência, 

via agenda. 
 

 

 

Atenciosamente,  

          
Larissa Bárbara Floriano Baldissera                    Rovena M. Della Santa Carniatto 
Coordenadora Pedagógica       Diretora – Ato 3955/2019 

https://issuu.com/liria.borges/docs/guia-ens.m_dio

