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ORIENTAÇÕES DAS PROVAS BIMESTRAIS 

 
Queridos alunos, 
 

Devido ao cenário da COVID-19, estamos passando por tempos desafiadores, 
porém juntos venceremos essa fase. Nossos esforços principais são para que todos 
continuem sua jornada de aprendizado sem interrupções e com qualidade. Pensando na 
saúde e bem-estar dos nossos alunos, corpo docente e administrativo e, seguindo as 
recomendações dos órgãos municipais, estaduais e Ministérios da Saúde e Educação, e 
considerando ainda o cenário atual da pandemia, as avaliações serão aplicadas de forma 
remota, ou seja, no formato digital. 
 
1) Composição da média do 1º BIMESTRE: 
 
- VA: 2,0 pontos; 
- TB: 2,0 pontos (Trabalho da Unesco já realizado); 

 3º ano EM: Trabalho Bimestral - cada professor avaliará seu aluno por meio 
de trabalhos nas disciplinas correspondentes. 

- Simulado: 1,0 
- Prova Bimestral: 5,0 por área de conhecimento.  

Importante: a nota não será por disciplina e sim por área de conhecimento e valerá 
para todas as disciplinas da área avaliada. 
 Exemplo: Na data da prova de Linguagens, códigos e suas tecnologias, a nota 
obtida pelo aluno será válida para as disciplinas de Língua Portuguesa, Línguas 
Estrangeiras, Arte e Empreendedorismo.  
 
  
2) Estrutura das POs: 

  
As provas serão realizadas por área de conhecimento, conforme o modelo do 

ENEM.  

As áreas de conhecimento baseadas no Enem são: 

→ Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia. 
→ Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Ciências ou Química, Física e Biologia. 
→ Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Literatura, Língua 
Estrangeira (Inglês e espanhol) e Arte. 
 As questões do Ensino Fundamental II foram organizadas da seguinte forma: 
 
 

Matemática e 
suas tecnologias 

Ciências Humanas 
e suas tecnologias 

Ciências da Natureza e 
suas tecnologias 

Linguagens, códigos 
e suas tecnologias 

1-10 Matemática 1-5 História 
6-10 Geografia 
11-15 Empreendedor 

6º ao 8º 
1-10 
Ciências 

9º ano 
1-5 Biologia 
6-10 Química 
11-15 Física 

1-5 Português 
6-10 Inglês 
11-15 Espanhol 
16-20 Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 



 As questões do Ensino Médio foram organizadas da seguinte forma: 
 

Matemática e 
suas tecnologias 

Ciências Humanas 
e suas tecnologias 

Ciências da Natureza e 
suas tecnologias 

Linguagens, códigos e 
suas tecnologias 

1-10 Matemática 
 

1-5 História 
6-10 Geografia 
11-15 Filosofia 
16-20 Sociologia 

1-5 Biologia 
6-10 Química 
11-15 Física 

1-5 Português 
6-10 Literatura 
11-15 Inglês 
16-20 Empreendedor 
 

1º ano 
21-25 Arte 

 
3) Calendário de Provas Bimestrais: 

Nos dias agendados, os alunos deverão entrar apenas no horário estipulado para a 

realização de provas, portanto, não haverá aulas. 

 Ensino Fundamental II - Manhã: 

 Horário: 10h às 12h (exceto o Simulado) 

Sexta-feira 
29 de maio 

Segunda-feira 
01 de junho 

Terça-feira 
02 de junho 

Quarta-feira 
03 de junho 

Quinta-feira 
04 de junho 

SIMULADO* 
Linguagens, 
códigos e suas 
tecnologias 

Matemática e 
suas tecnologias  

Ciências da 
Natureza e suas 
tecnologias 

Ciências 
Humanas e suas 
tecnologias 

* O 6º ano terá 3 horas para realização do Simulado. Portanto, a prova será das 09h30 às 12h30. 
   Os 7os, 8 os e 9 os anos terão 2h30 para a realização do Simulado. Portanto, será das 10h às 12h30. 
 

 Ensino Fundamental II - Tarde: 

 Horário: 14h às 16h (exceto o Simulado) 

Sexta-feira 
29 de maio 

Segunda-feira 
01 de junho 

Terça-feira 
02 de junho 

Quarta-feira 
03 de junho 

Quinta-feira 
04 de junho 

SIMULADO* 
Ciências da 
Natureza e suas 
tecnologias 

Matemática e 
suas tecnologias  

Linguagens, 
códigos e suas 
tecnologias 

Ciências 
Humanas e suas 
tecnologias 

* O 6º ano terá 3 horas para realização do Simulado. Portanto, a prova será das 14h às 17h. 
   Os 7os, 8 os e 9 os anos terão 2h30 para a realização do Simulado. Portanto, será das 14h às 16h30. 

 
 Ensino Médio - Manhã: 

 Horário: 08h às 10h (exceto o Simulado) 

Sexta-feira 
29 de maio 

Segunda-feira 
01 de junho 

Terça-feira 
02 de junho 

Quarta-feira 
03 de junho 

Quinta-feira 
04 de junho 

SIMULADO* 
(08h-10h30) 

Matemática e suas 
tecnologias 

Ciências da 
Natureza e suas 
tecnologias 

Ciências Humanas 
e suas tecnologias 

Linguagens, 
códigos e suas 
tecnologias 

* Todos os alunos terão 2h30 para a realização do Simulado.  

No dia 05 de junho, serão agendadas as provas substitutivas para todas as turmas. 
 
 
4) Como as provas bimestrais serão postadas? 
 
 As avaliações serão postadas nas salas de provas, dentro da Plataforma Google 

Classroom, e criadas com este intuito. Ressaltamos que elas foram abertas para facilitar 
tanto o acesso dos alunos bem como a visualização de notas pelos professores. Pedimos 
a todos que se certifiquem do acesso às salas. (O aluno deverá aceitar o convite para a 
sua sala de prova enviada pelo professor responsável por montá-la).  



 
 
Ressaltamos que os professores já conversaram com os alunos sobre essas salas 

de prova e os convites já foram enviados. 
 Lembramos que, ao término das avaliações, essas salas de aula serão retiradas da 
Plataforma Pitágoras. 
 

 
5) Aplicação das provas bimestrais: 
 
 Durante a realização das provas, um grupo de professores ficará de plantão nas 
lives para tirar dúvidas e/ou solucionar as possíveis intercorrências.  

Os nomes dos professores que estarão de plantão e o link das lives serão enviados 
no mural da sala de provas 24 horas antes da realização da avaliação. 

Para melhor realização das provas, é importante que todos se atentem às 
seguintes instruções: 
 
→ Antes da avaliação: 

 Organize-se! A organização é fundamental para o bom funcionamento da rotina 
escolar. Anote o calendário de provas na sua agenda e estude com antecedência o 
conteúdo de cada matéria para que se sinta preparado e confiante. 

 Esteja atento ao mural das salas de aula e as orientações postadas pelos 
professores. 

 Verifique se os equipamentos – celular, notebook, tablete, entre outros – estão em 
perfeito funcionamento, carregados e aptos para a realização da prova. 

 
→ No dia da avaliação: 

 Acorde cedo, vista uma roupa confortável e escolha um ambiente tranquilo para 
realizar a prova. Se possível, peça aos membros familiares cooperação em relação 
a possíveis barulhos, interrupções e uso da Internet durante as horas de realização 
da avaliação. 

 Entre, no mínimo, 30 minutos antes na plataforma para verificar o funcionamento 
deste aplicativo e da Internet.  
ATENÇÃO: É muito importante que outros aplicativos ou páginas da Internet sejam 
desligados/fechados no momento da prova. Isso evitará sobrecarga da Internet e 
eventuais problemas técnicos. 

 Sejam pontuais! As provas serão cronometradas e, em hipótese alguma, serão 
aceitas após o prazo de entrega. 

 
→ Durante a avaliação: 

 Em casos de dúvidas pontuais, entre no Google Meet e procure o professor da 
respectiva disciplina. Lembre-se: este momento requer autonomia e 
responsabilidade. Leia, releia, dedique-se! E procure o professor apenas se 
realmente necessário. 

 Em caso de problemas técnicos, um professor responsável estará em live para 
atendê-lo. O aluno deverá relatar o ocorrido e a equipe o ajudará a solucioná-lo.  
Importante: Cada aluno receberá apenas um Formulário, ou seja, terá uma 
oportunidade de realizar a prova. Caso a intercorrência não possa ser solucionada 
no momento da prova, o aluno será encaminhado para a realização da prova 
substitutiva em data agendada. 

 
→ Após a avaliação: 

 Aguarde as notas das avaliações que serão disponibilizadas pelos professores.  
 Em casos de dúvidas nas questões elaboradas, entre em contato com o professor 

da disciplina para esclarecimentos. 



 
 
Aos pais e/ou responsáveis, pedimos gentilmente que supervisionem e, se possível, 

acompanhem os filhos mais atentamente durante a semana de prova. Como será em 
casa, esperamos contar com valores como honestidade, confiança e responsabilidade. 
 
Nós acreditávamos que o mundo no qual vivíamos era permanente e aprendemos, neste ano de 
2020, que não é bem assim. 
Vamos nos reinventar, isso tudo vai passar! 

 
Contamos com a parceria e colaboração de todos. 
Coordenação Pedagógica. 


