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Olá alunos e responsáveis do Fundamental II e Ensino Médio, 

     Estamos reclusos em casa e somos acompanhados de pensamentos e sentimentos nada 

confortáveis. Inúmeras preocupações e medos rondam nossos dias e nos assaltam 

permanentemente. Estamos mergulhados nas águas das incertezas!  E, geralmente, lidamos 

mal com aquilo que não sabemos, tendemos a tentar encontrar uma saída na base do certo 

e errado, algo que venha do lado de fora e não de dentro da gente. 

      Confiar, saber que podemos contar uns com os outros, é fundamental para nosso 

equilíbrio, reconhecer que somos parte de uma equipe, e que para ela ter desempenho, 

preciso fazer a parte que me compete, como numa boa partida de futebol.  

 

 

 

 

               Estamos perto de finalizar o 1º. Bimestre, para isso, vamos utilizar as atividades e 

os combinados até o momento. E assim, traçar o plano para o 2º. Bimestre, seguiremos os 

passos: 

DATA AÇÕES 

  
 

A partir de 
hoje 27/04  

até o dia 
30/04  

 

 
   O professor irá preencher as notas AV (Avaliação Qualitativa) com as 
notas das atividades e presença EAD. 
 
 ATIVIDADES + ASSIDUIDADE =  5,0 
 

 
P2 

 
Aguardar o retorno da aula para realizar a PROVA PRESENCIAL. 
 

 
 

27/04 a 08/05 
 

 
  
 Realizem o TESTE DE CONHECIMENTO do 1º. BIMESTRE.  
  O teste de conhecimento o aluno pode fazer quantas vezes quiser. 
                                                                                            

CANAIS DE COMUNICAÇÃO  

1. Grupo whatsApp e horário ZOOM para tira dúvidas. 

2. Plataforma SAE + C Mhund para acesso às aulas. 



                                           
                                                                                         Clique aqui                                                                                                               
                                                                                                 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
          Irá aparecer assim.... 
 
 
 
 
 

 
 

11 a 15/05 

 
       Façam AVALIAÇÃO na plataforma, essa nota irá preencher a nota do 
SIMULADO.   
       A avaliação o aluno só consegue fazer uma vez, e não pode retornar a 
questão caso já tenha respondido (mesmo procedimento do teste de 
conhecimento) 
 

 
 

DEPENDÊNCIA 
 

 
O professor irá fechar a nota com a lista de atividades entregue e aula tira 
dúvidas na Sala Virtual / ou ZOOM, até o dia 08/05. 
 

 
 
 
 
 

A partir do dia 
29/04 

até 08/05 

 

 Será entregue os livros do 2º. Bimestre na escola.  
1. Não tenha pressa, siga o dia de entrega da sua turma para não ter aglomeração. 
 
2. Caso não possa no dia marcado, 
não há problema, pode adequar a 
melhor data. Os livros estarão 
disponíveis na data de preferência. 
3. Os responsáveis que tiverem mais 
de um filho na escola pode escolher 
um dos dias de acordo com a turma 
para buscar todos os materiais.  

        
No Ensino Fundamental I , 3º. ao 5º. ano, daremos preferencia de entrega a tarde.  

 

6º. Ano       /  3º. ano 29/04 

7º. Ano     /   4º. ano 30/04 

8º. Ano    /  4º. ano 04/05 
9º. Ano   /  5º. ano 05/05 

1º. ano Ensino Médio 06/05 
2º. Ano Ensino Médio 07/05 

3º. Ano Ensino Médio 08/05 

 
HORÁRIO DE 

ENTREGA: 

  
        8h as 12h     ou     13h às 17h   
 



 

 

 

 

 


