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                                                                 Vitória da Conquista, 20 de novembro de 2020 
 

 

Prezados pais ou responsáveis, 
 

Rendemos Graças a Deus pela concretização da missão que nos foi confiada no ano letivo de 2020! O Seu 

amor nos guiou e nos manteve fortalecidos na fé, para que assim pudéssemos realizar o nosso trabalho com alegria, 

zelo e dedicação neste ano atípico que tanto nos impulsionou a novos aprendizados.  
 

A seguir, informamos aos senhores a programação e as datas referentes ao final da III unidade, entrega 

de resultados, período de estudos e avaliações de recuperação para esse ano letivo; bem como acrescentamos outras 

para o ano letivo de 2021. Lembramos que algumas dessas informações já constam no informativo entregue no ato 

da matrícula de 2020. 
 

Por favor, fiquem atentos para as informações abaixo: 
 

 

I – 2ª AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA SAS - 2020 – DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL A 1ª SÉRIE DO 

ENSINO MÉDIO  

 A Avaliação Sistemática acontecerá no dia 25/11 às 14h – Conforme instruções já encaminhadas por e-mail. 
 

II – AVALIAÇÕES FINAIS DA III UNIDADE - 2020 - PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO  
 

 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

As Avaliações da III Unidade acontecerão no período de 02 a 10/12, conforme calendário abaixo, já 

divulgado anteriormente (Nesse período, não teremos aulas, somente avaliações): 
 

DATA 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

02/12 MATEMÁTICA MATEMÁTICA MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

03/12 HISTÓRIA REDAÇÃO REDAÇÃO INGLÊS 

04/12 PORTUGUÊS GEOGRAFIA GEOGRAFIA HISTÓRIA 

07/12 CIÊNCIAS PORTUGUÊS INGLÊS CIÊNCIAS  

08/12  INGLÊS HISTÓRIA HISTÓRIA PORTUGUÊS 

09/12 GEOGRAFIA INGLÊS CIÊNCIAS GEOGRAFIA 

10/12 REDAÇÃO CIÊNCIAS PORTUGUÊS REDAÇÃO 
 

As atividades desses dias terão início às 7h10min. (turno matutino); ou às 13h 10 minutos (turno vespertino). 

Os alunos deverão acessar a sala de aula do primeiro horário. Nesse primeiro momento faremos a oração e 

serão dadas instruções para a avaliação do dia. Os alunos terão até as 10h 30min(matutino) e 16h30min (vespertino) 

para finalizar as avaliações. Lembramos que qualquer dúvida que ocorra durante a realização da prova deverá ser 

tirada pelo chat (professor da disciplina, mestra, coordenação)  

Atenção! Nesta unidade não tem 2ª Chamada e nem Recuperação Paralela. Fiquem atentos às datas 

das avaliações. 
 

Ensino Médio – 1ª e 2ª séries 

• As Avaliações da III Unidade acontecerão no período de 01 a 10/12, conforme calendário abaixo, já 

divulgado anteriormente (Nesse período, não teremos aulas, somente avaliações):  

 

 

DATA 1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 
01/12 FÍSICA  FÍSICA  

02/12 LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO 

03/12 BIOLOGIA E ESPANHOL  BIOLOGIA E INGLÊS 

04/12 LITERATURA E ARTES LITERATURA E ARTES 

07/12 QUÍMICA E INGLÊS QUÍMICA E ESPANHOL 

08/12 HISTÓRIA E SOCIOLOGIA HISTÓRIA E FILOSOFIA 

09/12 MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

10/12 FILOSOFIA E GEOGRAFIA GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA 
 

As atividades desses dias terão início às 7h10min. Os alunos deverão acessar a sala de aula do primeiro 

horário. Nesse primeiro momento faremos a oração e serão dadas instruções para a avaliação do dia. Os alunos terão 

até as 12h para finalizar as avaliações. Lembramos que qualquer dúvida que ocorra durante a realização da prova 

deverá ser tirada pelo chat (professor da disciplina, mestra, coordenação)  

Atenção! Nesta unidade não tem 2ª Chamada e nem Recuperação Paralela. Fiquem atentos às datas 

das avaliações. 



 
 

Ensino Médio – 3ª série 
A última Avaliação da III Unidade (Matemática) acontecerá no dia 01/12, as 14h conforme calendário já 

divulgado anteriormente. 

Lembramos que após essa última avaliação seguimos com aulas de revisão (Nos mesmos horários)  até o dia 

18/12. 

Teremos mais um SAS ENEM EXTRA (optaivo), que acontecerá nas seguintes datas: 

 

1º Dia  03/12 a 05/12 

2º dia 10/12 a 12/12 
Obs: O aluno poderá escolher o horário mais conveniente para realizá-lo, estando atento somente ao tempo de 

prova. Durante a realização do ENEM SAS extra, aconselhamos que os alunos utilizem máscaras, a fim de que 

realizem uma adaptação ao seu uso prolongado. 

 
 

II – RESULTADO DO ANO LETIVO  2020 – (Divulgação on-line dos boletins) 
 

     07/12 - às 9h – 3ª série do Ensino Médio    

            14/12 - às 9h – Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) 

                           1ª e 2ª séries do Ensino Médio  

          

 

III – ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO - 2020 
 

1. Inscrição on-line 
 

• 07/12 das 9h às 14h. – 3ª série do Ensino Médio                            

    O aluno deverá  preencher o formulário de inscrição para recuperação. O link será enviado para 

e-mail educacional do aluno. 

• 14/12 das 9h às 14h. – Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º).                         

                                          1ª e 2ª séries do Ensino Médio. 

 O aluno deverá preencher o formulário de inscrição para recuperação(on-line). O link será enviado 

para e-mail educacional do aluno. 
 

N.B. Nas disciplinas cujo número de inscritos for de até 10 alunos, ocorrerá apenas orientação. 
 

 

2. Período das aulas e avaliações 
 

• 09/12 a 18/12 – 3ª séries do Ensino Médio (aulas e avaliações, inclusive aos sábados e, se necessário,        

no turno vespertino).  

• 15/12 a 21/12 – Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º), 1ª e 2ª séries do Ensino Médio (aulas e 

avaliações, inclusive aos sábados e, se necessário, no turno vespertino).                                             
 

3. Resultado Final ano letivo de 2020 - (Divulgação dos boletins) 

• 22/12 - 3ª séries do Ensino Médio 

• 23/12 - Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º), 1ª e 2ª séries do Ensino Médio 
 

 

               
OBSERVAÇÃO: Pedimos a todos que observem e acompanhem o informativo de atividades 2021 (a ser entregue no 

ato da matrícula), pois, aos sábados, teremos aulas, com atividades e avaliações, para os diversos níveis de ensino. 

    Outras informações necessárias, sobretudo referentes à Matrícula e à Anuidade Escolar 2021, 

constarão no Informativo de Matrícula a ser divulgado dia 23/11. 

              Recebam, todos e cada um, o nosso agradecimento pela presença afetiva e efetiva , confiança e 

apoio neste ano de 2020 na vida da nossa Escola. Que o ano de 2021 seja, para vocês, familiares e amigos, pleno de 

alegria, saúde, esperança, paz, enfim repleto das graças e bênçãos de Deus. 

 
"E a esperança não desaponta, porquanto o amor de 

Deus está derramado em nossos corações pelo 

Espírito Santo que nos foi dado." Romanos 5:5 

                        Atenciosamente, 
 

 

 

Irmã Maria Salete dos Santos 

Diretora 


