
 

 
 

CRONOGRAMA PROVA DE RECUPERAÇÃO 1º TRIMESTRE* 

Turma: 73 
 

Prezadas Famílias e alunos! 

Lembramos que na próxima semana, 17 a 21/05/2021, teremos as Provas de Recuperação do 1º 

Trimestre. 

 

Orientações importantes: 

- As provas serão aplicadas nos períodos de aula, conforme o cronograma abaixo, no horário da aula do 

componente. Os demais períodos, do dia/semana, permanecem com aula normal. 

- As provas serão realizadas de forma online e terão um prazo de 48h para realização e entrega, pelo 

Classroom de cada componente. Após este prazo as provas não ficam mais disponíveis. 

- Os estudantes que estiverem no presencial, receberão a Prova no formato impresso, para que possam 

realizar a avaliação em aula. Os estudantes irão levar as provas impressas para casa, para que possam 

marcar as respostas no formulário online e realizar a entrega da avaliação de forma virtual, dentro do prazo 

de 48h.  

- Os estudantes que estiverem no presencial poderão trazer equipamentos tecnológicos para realizar a 

avaliação, lembrando que a responsabilidade destes recursos é do aluno. 

- A Prova de Recuperação irá substituir a menor nota obtida entre TC1 e TC2. 

 - O valor da Prova é de 4 pontos. 

- As orientações para realização constam no cabeçalho de cada Prova. É importante que o aluno leia com 

atenção, antes de iniciar a avaliação. 

- Nas situações de impossibilidade de realização de alguma prova, após o prazo final de 48h, a família deverá 

informar por e-mail a Coordenação e aguardar análise e deferimento (simone@colegiostellamaris.com.br; 

miriam@colegiostellamaris.com.br). 

 

CRONOGRAMA – PROVAS DE RECUPERAÇÃO 

 
 
*O Plano de avaliação completo do 1º Trimestre está disponível na página do Colégio: 

https://www.redeicm.org.br/stellamaris/wp-

content/uploads/sites/2/2021/04/Comunicado_Plano_de_Avaliacao_1oTrimestre_2021_73.pdf     

 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica 

 

DATA: 17/05/2021 18/05/2021 19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021

Educação Física História Inglês Geografia

Espanhol  + 

Artes
Ensino Religioso Matemática Ciências Português 

PROVAS:

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

ANO/SÉRIE: 6º ano - Turma 73

DIA DA 

SEMANA:
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