
 

                   AVALIAÇÕES II UNIDADE 

                 3ª SÉRIE - ENSINO MÉDIO 

Esse calendário poderá sofrer alterações caso ocorra o retorno das aulas presenciais 

QUALITATIVA = PESO 1,0 
 

3º SIMULADO ENEM SAS = PESO 3,0 
*Instruções para a prova no final do calendário     
De 29/05 – (00:01) a 
01/06(23:59) 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias  
Ciências Humanas e suas Tecnologias 
Redação 

De 05/06 (00:01) a 08/06 
(23:59) 

Matemática e suas Tecnologias  
Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

 

BLOCO 01 (Atividades Avaliativas no Classroom)  – PESO 3,0  
REDAÇÃO SERÁ AGENDADA COM O 

PROFESSOR 

PORTUGUÊS 13/07 (SEGUNDA-FEIRA)  
SOCIOLOGIA 14/07 (TERÇA-FEIRA) 

FÍSICA 16/07 (QUINTA-FEIRA) 

GEOGRAFIA (Na aula de Geografia 1) 20/07 (SEGUNDA-FEIRA) 

LITERATURA 21/07 (TERÇA-FEIRA) 
QUÍMICA 24/07 (SEXTA-FEIRA) 

MATEMÁTICA 28/07 (TERÇA-FEIRA) 

HISTÓRIA (Na aula de História 1) 30/07 (QUINTA-FEIRA) 

FILOSOFIA 03/08 (SEGUNDA-FEIRA) 
BIOLOGIA 05/08 (QUARTA-FEIRA) 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 07/08 (SEXTA-FEIRA) 
 

 

4º SIMULADO ENEM SAS = PESO 3,0 
*Aguardem instruções e confirmação das datas      
De 15/08 até 16/08  
(PREVISÃO) 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias  
Ciências Humanas e suas Tecnologias 
Redação 

De 22/08 até 23/08 
(PREVISÃO) 

Matemática e suas Tecnologias  
Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 
 
 



INSTRUÇÕES PARA O SAS ENEM 
 
 Os alunos devem acessar o Portal SAS  
 Menu avaliações 
 Plataforma de avaliações 
 Procurar pelo SAS ENEM 2020 

 
A prova ficará disponível: 
1º dia  
De 29/05 – (00:01) a 
01/06 (23:59) 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias  
Ciências Humanas e suas Tecnologias 
Redação 

2º dia 
De 05/06 (00:01) a 
08/06 (23:59) 

Matemática e suas Tecnologias  
Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 
 

 Os alunos terão 5 horas CORRIDAS para 
realizar a prova, e esse tempo começa a contar 
a partir do momento que o aluno clicar em 
iniciar a prova. Por tal, organize o horário para 
não ter interrupções). 

 ATENÇÃO: No primeiro dia o aluno deverá 
escolher somente uma língua estrangeira (a de 
sua preferência) e não poderá deixar de 
marcar a escolhida, antes de iniciar a prova. 
 

 Caso o sistema caia durante a prova é só 
reconectar, ele salva as questões já realizadas, porém o tempo que o aluno estiver 
desconectado continuará correndo. 

 Antes de finalizar a prova, o aluno pode revisar todas as questões. 
 Ao completar cinco horas de tempo corrido a prova finaliza automaticamente. 

 

 
 
 A Redação deverá ser enviada até o dia 03/06 (23:59), em breve vocês receberão 

as instruções de como enviar. 
 
 
Atenciosamente 
 
Carla Fonsêca 


