
                                                                                                     
Brasília, 03 de setembro de 2021      

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES TURMAS 301/302 – ENSINO MÉDIO  3º TRIMESTRE 2021  

AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES 

1ª AVALIAÇÃO AV1 (3,5 PONTOS) 2ª AVALIAÇÃO – AV2 (3,5 PONTOS) 

Data Disciplina Horário das provas Data Disciplina Horário das provas 
15/10 (6ª feira) PORTUGUÊS / INGLÊS 7h40 às 9h50  17/11 (4ª feira) PORTUGUÊS / INGLÊS 10h10 às 12h  

19/10 (3ª feira) MATEMÁTICA / GEOGRAFIA 7h40 às 9h50  19/11 (6ª feira) MATEMÁTICA / GEOGRAFIA 7h40 às 9h50 

21/10 (5ª feira) HISTÓRIA / ARTE 7h40 às 9h50  23/11 (3ª feira) HISTÓRIA / ARTE 10h10 às 12h  

25/10 (2ª feira) BIOLOGIA / FILOSOFIA 7h40 às 9h50  26/11 (6ª feira) BIOLOGIA / FILOSOFIA 10h10 às 12h  

27/10 (4ª feira) QUÍMICA / SOCIOLOGIA 7h40 às 9h50  02/12 (5ª feira) QUÍMICA / SOCIOLOGIA 10h10 às 12h  

29/10 (6ª feira) FÍSICA / ATUALIDADES 10h10 às 12h  06/12 (2ª feira) FÍSICA / ATUALIDADES 10h10 às 12h 

Nos dias 14, 18, 20, 26 e 28/10/2021 – Não marcar entrega de trabalho e ou dever neste dia. Nos dias 16, 18 ,22, 24, 25/11 e 01/12/2021 - Não marcar entrega de trabalho e ou dever neste dia. 

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DA REDE LA SALLE (Pontuação extra: até 1,0 ponto) 
1º Dia – 15/9 (4ª feira) - 7h30min. às 12horas 

 2º Dia – 16/9 (5ª feira) - 7h30min. às 12h30min. 

AVALIAÇÕES DE 2ª CHAMADA – AV 1 AVALIAÇÕES DE 2ª CHAMADA – AV 2 

A perda de avaliações deverá ser justificada no prazo de 24 horas, na Coordenação. Os conteúdos 
exigidos contemplarão os mesmos da 1ª avaliação. 

A perda de avaliações deverá ser justificada no prazo de 24 horas, na Coordenação. Os conteúdos exigidos 
contemplarão os mesmos da 2ª avaliação. 

03/11 (4ª feira) – MAT / HIST / ARTE / INGLÊS 07/12 (3ª feira) – MAT / HIST / ARTE / INGLÊS 

04/11 (5ª feira) – QUIM / FIL / SOC / GEO 08/12 (4ª feira) – QUIM / FIL / SOC / GEO 

05/11 (6ª feira) – PORT / BIO / FIS / ATUALIDADES 09/12 (5ª feira) – PORT / BIO / FIS / ATUALIDADES 

ATIVIDADE DIRIGIDA – AV3 
Feira de Ciências – Valor: até 1,5 pontos – Não contempla a disciplina de Língua Portuguesa. 

FAC - Valor: até 1,5 pontos – Contempla todas as disciplinas. 
PERÍODO DE REVISÃO DOS CONTEÚDOS: 08, 09 E 10//12/2021     

PROVAS DE RECUPERAÇÃO FINAL  
13/12 (2ª feira) – PORT / QUIM / HIST / FIL 

14/12 (3ª feira) – FIS / BIO / ATUALIDADES / INGLÊS 

15/12 (4ª feira) – MAT / GEO / SOC / ARTE / ED. FÍSICA 

(Lançamento das notas no sistema: até o dia 07/12, às 23h59) (Conselho Final: 16/12 (5ª feira, às 8h) (Divulgação dos Resultados: 16/12 (5ª feira às 15h) 

Recursos:  17/12 (6ª feira) das 8h às 11h30 (Secretaria do Colégio). 

Observação: O professor do 1º horário permanecerá em sala durante o período de prova. 
Avaliações antes do intervalo 
Início da aula 7h e 40 min.  
Início da prova 7h e 50 min. 
Tempo mínimo 1h e 30 min.  
 Após esse tempo os que estão presencialmente serão liberados para o intervalo. Os que estarão on-line estarão liberados da aula. Todos, presencial e on-line retornarão as aulas normais a partir das 10h e 10 min. 

Avaliações depois do intervalo 
Início da aula 10h e 10 min.  
Início da prova 10h e 20 min. 
Tempo mínimo 1h e 30 min.  
 Após o tempo mínimo, ou seja, após às 11h e 50min, os que finalizaram as provas estarão liberados para ir para casa, com a autorização por escrito dos pais e ou responsáveis, caso não tenha 

autorização aguardará em sala o término do horário escolar. 
  O início das aulas presenciais e on-line continuarão os mesmos do semestre passado. Manhã 7h e 40 min. E Vespertino 13h e 40 min. Respeitar os horários de início e término.  
  As provas presenciais e on-line terão início no mesmo horário, e terão o mesmo tempo de duração. Os alunos que optaram pela modalidade presencial farão as provas presencialmente, e os que optaram pela      
modalidade on-line farão a avaliação on-line, com o mesmo tempo de duração dos estudantes que estão no presencial.  

 


