
 
 

 

Belo Horizonte, 5 de junho de 2020. 

 

Queridos Pais do 3º ano do Ensino Médio: 

Esperamos que estejam bem. 

Enviamos a seguir o quadro com as informações sobre as atividades avaliativas que deverão ser realizadas 
de acordo com as orientações que serão repassadas aos alunos, pelos professores. 

Fomos muito flexíveis na primeira etapa das avaliações, pois tudo era novo e exigiu de todos um tempo 
para adaptações. Agora, que estamos todos familiarizados com a plataforma Moodle e demais recursos 
utilizados pelos professores para as avaliações, pensamos em dar um passo a mais! Objetivando favorecer 
o cultivo de valores, tais como: responsabilidade, pontualidade, disciplina, dentre outros, seremos mais 
exigentes em relação à pontualidade na entrega das atividades. Admitiremos a entrega de exercícios, 
trabalhos e avaliações atrasados, até dois dias depois da data agendada pelo professor, sendo estes 
avaliados na metade dos pontos anteriormente atribuídos. 

Caso tenham dificuldades para postar os trabalhos, pedimos que comuniquem, por e-mail ou WhatsApp, aos 
professores ou equipe técnica, antes da data agendada pelo professor. Os adolescentes têm os contatos. 

Encerraremos a primeira etapa letiva no dia 30/06. Sugerimos que acompanhem os registros das notas no 
Sistema GIZ. 

Certos de que contaremos com a colaboração e apoio de vocês, despedimo-nos colocando-nos à disposição 
para qualquer necessidade. 

Recebam o nosso afetuoso abraço, 

Mayra Araújo 
Diretora Pedagógica 

 

1ª etapa letiva de 2020 
3º Ano do EM 

Cronograma de atividades avaliativas de junho 

 Disciplina 
Data da 

postagem 
pelo professor 

Data p/ 
devolver ao 
professor 

Tipo de atividade Valor 

1 Biologia  5/6 16/6 5 Questões abertas no Moodle 9,0 
2 História  17/6 – 11h  18/6 até 23h59 Avaliação no Moodle  10,0 
3 Geografia  17/4 

17/6 
20/6 até 23h59 
20/6 até 23h59 

Fórum no Moodle (no mínimo 6 tópicos) 
Prova 3 

6,0 
7,0 

4 Prod.Texto  9/6 – 8h 15/6 até 23h59 Redação 4 – No Moodle  10,0 
(média) 

5 Literatura  17/6 19/6 Mini simulado Moodle – 12 questões 
fechadas 

8,0 

6   Inglês 10/6 18/6 Avaliação 3 Moodle / Google 8,0 
7 Português  19/6 – 12h30 20/6 – 23h59 Avaliação fechada no Moodle  8,0 



8 Matemática  11/6 16/6 15 questões fechadas no Superpro 9,0 
9 Física  15/6 – 7h 19/6- 23h59 Exercício com 1 questão aberta e 10 

questões objetivas no Google Forms 
8,0 

 


