
 

 
 

CRONOGRAMA - PROVAS DE RECUPERAÇÃO - 2º TRIMESTRE* 

9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

 

Prezadas Famílias e alunos! 

As provas de Recuperação serão realizadas nos dias 01, 02 e 03 de setembro. As provas serão 

disponibilizadas e aplicadas no formato online. Ou seja, nos dias 01, 02 e 03 de setembro não haverá 

aula presencial. Nos dias 30 e 31/08, segunda e terça-feira, haverá aula normal (presencial + 

remoto). 

 

Abaixo, o cronograma diário das avaliações e as orientações para realização.  

 

 
ORIENTAÇÕES:  

- As provas de Recuperação serão realizadas nos dias 01, 02 e 03/09 (quarta, quinta e sexta-feira), no 

formato online. Nos dias 30 e 31/08, segunda e terça-feira, haverá aula normal (presencial + remoto).  

- As Provas serão liberadas diariamente, respeitando o cronograma acima, no Classroom de cada 

Componente às 8H e ficarão disponíveis para realização por um período de 48H.  

- Preferencialmente realizar a prova no turno de aula, pois os Professores acompanharão os Murais de seus 

componentes, conforme os horários dos períodos de aula com a turma.  

- Os dias de aplicação das provas (01, 02 e 03/09) serão dedicados somente para a realização das provas 

de Recuperação. Portanto não serão aceitas avaliações fora dos prazos.  

- A Prova de Recuperação irá substituir a menor nota obtida entre TC1 (que possui valor total de 4 

pontos) e TC2 (que possui valor total de 4 pontos). 

 
*O Plano de avaliação completo do 2º Trimestre está disponível na página do Colégio: https://www.redeicm.org.br/stellamaris/wp-

content/uploads/sites/2/2021/07/Comunicado_Plano_de_Avaliacao_2oTrimestre_2021_EFII_EM.pdf   

 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica 

 

 

DIA DA SEMANA: Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

DATA: 30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021 02/09/2021 03/09/2021

HORÁRIO 

DISPONIBILIZAÇÃO 

DA PROVA:

7h30 7h30 8h 8h 8h

ATIVIDADE:

Aula Normal - 

presencial + 

remoto

Aula Normal - 

presencial + 

remoto

PROVAS:     

Química,          

Física,        

Geografia,   

Filosofia e              

Artes    

PROVAS: 

Matemática  

Português, 

Redação   e 

Ensino Religioso

PROVAS:       

Biologia,          

História,       

Educação Física, 

Espanhol,          

Inglês 

CRONOGRAMA - PROVA DE RECUPERAÇÃO – 2º TRIMESTRE DE 2021

ANO/SÉRIE: 9º ANO - TURMAS 91 E 92

PERÍODO:  01 A 03/09/2021
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