
 

 

 

Brasília, 2 de março de 2021. 
 

 Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

 Conforme circular de datas e conteúdos das avaliações enviada anteriormente e tendo em 
vista que as avaliações são momentos privilegiados de estudos e ferramentas importantes na 
construção do conhecimento, seguem os procedimentos adotados no cenário on-line atual para a 
realização das provas integradas. Solicitamos atenção especial às informações que seguem. 
 

DATAS DAS PROVAS 
 

DISCIPLINA DATA 

PROVAS INTEGRADAS 

PROVA DE HUMANAS 
PORTUGUÊS/HISTÓRIA/GEOGRAFIA/ 

INGLÊS 
8/3 – segunda-feira 

PROVA DE EXATAS 
MATEMÁTICA/CIÊNCIAS 

11/3 – quinta-feira 

 

HORÁRIOS 
 

As provas serão realizadas nos três últimos horários, com horário estendido de 1 hora, 
sendo que, nos horários anteriores ao intervalo, haverá aulas normais, conforme tabela abaixo.  
 

 
MATUTINO 

Aula normal Intervalo Prova 

6º, 7º e 8º anos Das 7h30 às 9h10 Das 9h10 às 9h30 Das 9h30 às 13h05 

9º ano Das 7h30 às 10h Das 10h às 10h25 Das 10h25 às 13h55 

 
VESPERTINO 

Aula normal Intervalo Prova 

6º, 7º e 8º anos Das 13h30 às 15h10 Das 15h10 às 15h30 Das 15h30 às 19h 
 

PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

 Após retornar do intervalo, os alunos devem acessar o link do Google Meet referente à 
disciplina do horário, como fazem normalmente. Então, responderão à chamada e receberão as 
orientações do professor em relação à prova. 
 

 Os alunos devem permanecer on-line durante todo o período de aplicação da prova. Para 
preservar o silêncio no local da prova, todos os microfones deverão permanecer desativados 
durante a avaliação. Em caso de necessidade de comunicação com o professor, pedimos que os 
alunos usem o chat. 
 

 Consultas físicas (livros e cadernos) ou virtuais (sites diversos) de qualquer conteúdo não 
podem ser realizadas durante a prova.  
 

 O local de realização da prova deve ser silencioso.  
 

 Sobre a mesa, devem estar apenas a caneta, o lápis, a borracha e folhas para os rascunhos. 
  

 O celular deverá permanecer desligado durante a realização da prova.  
 

 Caso necessite do celular para realizar a prova, orientamos que os aplicativos das redes 
sociais sejam, temporariamente, desinstalados do aparelho.  
 

 É proibida a comunicação entre estudantes durante o tempo de prova.  
 



 

 

 Após o envio do Google Formulário contendo as respostas, pedimos verificar o recebimento 
com o professor aplicador por meio do chat. 
 

  Estamos certos do sucesso dos estudantes do Colégio CIMAN na superação dos desafios 
propostos à educação pela crise sanitária que atravessamos.  
 
  Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outras informações. 
 
 
 
 
 
 

Neila Paim 
Orientadora educacional 

Adriana Ribeiro 
Coordenadora pedagógica 

 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Educação não transforma o mundo. 
Educação muda as pessoas. 
Pessoas mudam o mundo”. 

Paulo Freire 
 

 


