
 

 

 
Brasília, 8 de abril de 2021. 

 
 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

 

No dia 13 de abril, iniciaremos mais uma etapa de avaliação: as provas bimestrais. 

Esse será mais um momento importante no processo de aprendizagem dos nossos estudantes. 

Sendo assim, solicitamos atenção às informações que seguem a respeito dos procedimentos adotados no 

cenário on-line atual para a realização das provas. 

 

DATAS DAS PROVAS 

 

DISCIPLINA DATA 

Redação e Inglês 13/4 – Terça-feira 

Ciências 14/4 – Quarta-feira 

Português 15/4 – Quinta-feira 

Geografia – 6º e 7º  16/4 – Sexta-feira 

Geografia e GeoGebra – 8º e 9º 16/4 – Sexta-feira 

Matemática 19/4 – Segunda-feira 

História – 6º e 7º 20/4 – Terça-feira 

História e Artes – 8º e 9º 20/4 – Terça-feira 

2ª Chamada  22/4 – Quinta-feira  

 

 

DINÂMICA NO DIA DA PROVA 

 

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 estudantes 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 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 para 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. 

 

 

 

 

 

Michélle Silva 

SOP – Coordenadora pedagógica 

Cláudia Chaves 

SOE – Orientadora educacional 

 

 

 

“A educação emocional é tão importante quanto a aprendizagem 

de matemática, de leitura e de ciências.” 

Maria Montessori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


