
 

 

 

 

 
1° Trimestre - De 01 de Fevereiro a 12 de Maio 

 

 TRABALHOS DE NOTA LIVRE - Valor: 7,0 

Período de 
Execução 

Entrega de Trabalho 
atrasado 

DISCIPLINAS DATAS 2ª CHAMADA 

08/02 a 24/04 Etapas a serem realizadas em anexo Projeto...  
História, Geografia e Filosofia 

Não tem. Caso não entregue na data 
será atribuída a nota Zero. 

01/03 a 04/03 Caso o aluno entregue no dia 08/03 
terá 20% de desconto na nota Redação (Individual) Não tem. Caso não entregue na data 

será atribuída a nota Zero. 

09/03 a 15/03 Caso o aluno entregue no dia 16/03 
terá 20% de desconto na nota  Língua Inglesa (Individual e/ou 

duplas) 

Não tem. Caso não entregue na data 
será atribuída a nota Zero. 

16/03 a 22/03 Caso o aluno entregue no dia 23/03 
terá 20% de desconto na nota  Ciências (Individual e/ou duplas) Não tem. Caso não entregue na data 

será atribuída a nota Zero. 
24/03 a 30/03 Caso o aluno entregue no dia 31/03 

terá 20% de desconto na nota Matemática (Individual e/ou 

duplas) 

Não tem. Caso não entregue na data 
será atribuída a nota Zero. 

01/04 a 08/04 Caso o aluno entregue no dia 09/04 
terá 20% de desconto na nota 

Língua Portuguesa (Individual 

e/ou duplas) 

Não tem. Caso não entregue na data 
será atribuída a nota Zero. 

 
 PROVA TRIMESTRAL - Valor:10,0 

 

1ª CHAMADA HORÁRIO DISCIPLINAS  2ª CHAMADA HORÁRIO 
12/04 (2ª feira) 13h30min às 15h10min Redação (Individual) 15/04 (5ª feira) 8h30min às 10h10min 

16/04 (6ª feira) 13h30min às 15h10min Geografia (Individual) 22/04 (5ª feira) 8h30min às 10h10min 

20/04 (3ª feira) 13h30min às 15h10min Língua Inglesa (Individual) 26/04 (2ª feira) 8h30min às 10h10min 

23/04 (6ª feira) 13h30min às 15h10min Língua Portuguesa (Individual) 05/05 (4ª feira) 8h30min às 10h10min 

27/04 (3ª feira) 13h30min às 15h10min Ciências (Individual) 06/05(5ª feira) 8h30min às 10h10min 

30/04 (6ª feira) 13h30min às 15h10min Matemática (Individual)  07/05 (6ª feira) 8h30min às 10h10min 

04/05 (3ª feira) 13h30min às 15h10min História (Individual) 10/05 (2ª feira) 8h30min às 10h10min 

 “BOLETINS” online, no Sistema Gennera: 12 de maio de 2021 (4ª feira). 

 

 ATIVIDADES COTIDIANAS - Valor: 3,0 -  
Por meio da participação em debates, atividades digitais (Positivoon) e outras elencadas pelo Professor(a). 
 

 RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL - Valor: 10,0 

A recuperação de estudos referente ao 1º Trimestre será realizada, individualmente, por meio de trabalhos 
escritos e provas conforme orientações abaixo: 

 

 “BOLETINS” online, após recuperação trimestral, no Sistema Gennera: 27/05/2021 (5ª feira). 

 

Período de execução DISCIPLINAS Observações 
TRABALHOS 

13/05 a 20/05  
 Redação/ Língua Inglesa/ 

Ciências/ História/ Geografia 
* No dia 13/05 (5ª feira), os(as) alunos(as) terão acesso,no 
Google Classroom a todas as propostas de trabalhos, para 
cada disciplina com as devidas orientações e critérios de 
correção. Os trabalhos deverão ser anexados no Google 
Classroom até o dia   20/05, às 23h59min. 

PROVAS *Língua Portuguesa: 19/05 
*Matemática: 20/05 

O horário das provas será das 8h30min às 10h10min. O (A) 
aluno(a) deverá estudar o conteúdo em casa até o dia das 
provas. Haverá uma aula para tira-dúvidas com a Professora.  

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 2º e 3º Ano 

 
 

 

 



 

 

 

 
2° Trimestre - De 13 de Maio a 25 de agosto 

 

 TRABALHOS DE NOTA LIVRE - Valor: 7,0 

Período de 
Execução 

Entrega de Trabalho 
atrasado 

DISCIPLINAS DATAS 2ª CHAMADA 

17/05 a 30/07 Etapas a serem realizadas em anexo Projeto...  
Língua Portuguesa/ Língua 

Inglesa/ Arte 

Não tem. Caso não entregue na data 
será atribuída a nota Zero. 

24/05 a 27/05 Caso o aluno entregue no dia 28/05 
terá 20% de desconto na nota Redação (Individual) Não tem. Caso não entregue na data 

será atribuída a nota Zero. 

08/06 a 14/06 Caso o aluno entregue no dia 15/06 
terá 20% de desconto na nota Ciências (Individual e/ou duplas) Não tem. Caso não entregue na data 

será atribuída a nota Zero. 
15/06 a 21/06 Caso o aluno entregue no dia 22/06 

terá 20% de desconto na nota História (Individual e/ou duplas) Não tem. Caso não entregue na data 
será atribuída a nota Zero. 

23/06 a 29/06 Caso o aluno entregue no dia 30/06 
terá 20% de desconto na nota Matemática (Individual e/ou 

duplas) 

Não tem. Caso não entregue na data 
será atribuída a nota Zero. 

01/07 a 07/07 Caso o aluno entregue no dia 08/07 
terá 20% de desconto na nota 

Geografia (Individual e/ou duplas) Não tem. Caso não entregue na data 
será atribuída a nota Zero. 

 
 PROVA TRIMESTRAL - Valor:10,0 

 

1ª CHAMADA HORÁRIO DISCIPLINAS 2ª CHAMADA HORÁRIO 
08/07 (5ª feira) 13h30min às 15h10min Redação (Individual) 27/07 (3ª feira) 8h30min às 10h10min 

03/08 (3ª feira) 13h30min às 15h10min Ciências (Individual) 06/08 (6ª feira) 8h30min às 10h10min 

05/08 (5ª feira) 13h30min às 15h10min Língua Inglesa (Individual) 16/08 (2ª feira) 8h30min às 10h10min 

09/08 (2ª feira) 13h30min às 15h10min Matemática (Individual) 18/08 (4ª feira) 8h30min às 10h10min 

11/08 (4ª feira) 13h30min às 15h10min História (Individual) 19/08(5ª feira) 8h30min às 10h10min 

13/08 (6ª feira) 13h30min às 15h10min Língua Portuguesa (Individual)  20/08 (6ª feira) 8h30min às 10h10min 

17/08 (3ª feira) 13h30min às 15h10min Geografia  (Individual) 23/08 (2ª feira) 8h30min às 10h10min 

 “BOLETINS” online, no Sistema Gennera: 25 de agosto de 2021(4ª feira). 

 

 ATIVIDADES COTIDIANAS - Valor: 3,0 -  
Por meio da participação em debates, atividades digitais (Positivoon) e outras elencadas pelo Professor(a). 
 

 RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL - Valor: 10,0 

A recuperação de estudos referente ao 2º Trimestre será realizada, individualmente, por meio de trabalhos 
escritos conforme orientações abaixo: 

 

 “BOLETINS” online, após recuperação trimestral, no Sistema Gennera: 14/09/2021 (3ª feira). 

 

Período de execução DISCIPLINAS Observações 
TRABALHOS 

26/08 a 02/09  
  Redação/ Língua Inglesa/ 

Ciências/ História/ Geografia 
* No dia 26/08 (5ª feira), os(as) alunos(as) terão acesso,no 
Google Classroom a todas as propostas de trabalhos, para 
cada disciplina com as devidas orientações e critérios de 
correção. Os trabalhos deverão ser anexados no Google 
Classroom até o dia   02/09, às 23h59min. 

PROVAS *Língua Portuguesa: 01/09 
*Matemática: 02/09 

O horário das provas será das 8h30min às 10h10min. O (A) 
aluno(a) deverá estudar o conteúdo em casa até o dia das 
provas. Haverá uma aula para tira-dúvidas com a Professora.  

                                
 

      ENSINO FUNDAMENTAL - 2º e 3º Ano  



 
 
 
 

3° Trimestre - De 26 de agosto a 03 de dezembro 
 

 TRABALHOS DE NOTA LIVRE - Valor: 7,0 

Período de 
Execução 

Entrega de Trabalho 
atrasado 

DISCIPLINAS DATAS 2ª CHAMADA 

30/08 a 05/11 Etapas a serem realizadas em anexo Projeto...  
Ciências e Matemática 

Não tem. Caso não entregue na data 
será atribuída a nota Zero. 

08 a 10/09 Caso o aluno entregue no dia 13/09 
terá 20% de desconto na nota Redação (Individual) Não tem. Caso não entregue na data 

será atribuída a nota Zero. 

16/09 a 22/09 Caso o aluno entregue no dia 23/09 
terá 20% de desconto na nota História 

 (Individual e/ou duplas) 
Não tem. Caso não entregue na data 

será atribuída a nota Zero. 

24/09 a 30/09 Caso o aluno entregue no dia 01/10 
terá 20% de desconto na nota Língua Inglesa 

 (Individual e/ ou duplas) 
Não tem. Caso não entregue na data 

será atribuída a nota Zero. 

05/10 a 14/10 Caso o aluno entregue no dia 15/10 
terá 20% de desconto na nota Língua Portuguesa 

 (Individual e/ ou duplas) 
Não tem. Caso não entregue na data 

será atribuída a nota Zero. 

19/10 a 25/10 Caso o aluno entregue no dia 26/10 
terá 20% de desconto na nota 

Geografia 
 (Individual e/ou duplas) 

Não tem. Caso não entregue na data 
será atribuída a nota Zero. 

 
 PROVA TRIMESTRAL - Valor:10,0 

 

1ª CHAMADA HORÁRIO DISCIPLINAS  2ª CHAMADA HORÁRIO 
08/11 (2ª feira) 13h30min às 15h10min Redação (Individual) 12/11 (6ª feira) 8h30min às 10h10min 

16/11 (3ª feira) 13h30min às 15h10min Geografia (Individual) 19/11 (6ª feira) 8h30min às 10h10min 

18/11 (5ª feira) 13h30min às 15h10min Língua Portuguesa (Individual) 23/11 (3ª feira) 8h30min às 10h10min 

22/11 (2ª feira) 13h30min às 15h10min História  (Individual)  25/11 (5ª feira) 8h30min às 10h10min 

24/11 (4ª feira) 13h30min às 15h10min Língua Inglesa (Individual)  02/12(5ª feira) 8h30min às 10h10min 

26/11 (6ª feira) 13h30min às 15h10min Matemática (Individual)  03/12 (6ª feira) 8h30min às 10h10min 

01/12 (4ª feira) 13h30min às 15h10min Ciências  (Duplas) 04/12 (sábado) 8h30min às 10h10min 

 “BOLETINS” online, no Sistema Gennera: 04 de dezembro de 2021(sábado). 

 

 ATIVIDADES COTIDIANAS - Valor: 3,0 -  
Por meio da participação em debates, atividades digitais e outras elencadas pelo Professor(a). 
 

 RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL - Valor: 10,0 

A recuperação de estudos referente ao 3º Trimestre será realizada, individualmente, por meio de trabalhos 
escritos e provas conforme orientações abaixo: 

 

 “BOLETINS” online, após recuperação trimestral, no Sistema Gennera: 11/12/2021 (sábado). 
 De 11 a 18 de dezembro acontecerá a recuperação anual. Quadro com horários de aulas e 

provas será divulgado no dia 07 de dezembro (3ª feira). 
 Dia 21/12 (3ª feira): Resultado Final, das 8h às 11h, na Secretaria do Colégio. 

Período de execução DISCIPLINAS Observações 

04 a 10/12   Redação/ Língua Inglesa/ 
Ciências/ História/ Geografia 

* No dia 04/12 (sábado), os(as) alunos(as) terão acesso,no 
Google Classroom a todas as propostas de trabalhos, para 
cada disciplina com as devidas orientações e critérios de 
correção. Os trabalhos deverão ser anexados no Google 
Classroom até o dia   10/12, às 9h da manhã. 

PROVAS *Língua Portuguesa: 08/12 
*Matemática: 09/12 

O horário das provas será das 8h30min às 10h10min. O (A) 
aluno(a) deverá estudar o conteúdo em casa até o dia das 
provas. Haverá uma aula para tira-dúvidas com a Professora.  

                                     
 

              ENSINO FUNDAMENTAL - 2º e 3º Ano  

 

 


