
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Senhores Pais e/ou Responsáveis e Aluno(a), 

 No dia 13, daremos inícios às provas finais. Fiquem atentos ao calendário e às orientações 
abaixo.

DATAS DAS PROVAS E DOS TRABALHOS FINAIS

DISCIPLINA DATA HORÁRIO
TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO

Arte
Comunicação eletrônica

Educação física
Ética e cidadania filosofia

Filosofia

13/12 (segunda-feira) Das 8h às 12h

PROVAS DE RECUPERAÇÃO
Matemática
GeoGebra 13/12 (segunda-feira) Das 8h às 12h

Ciências
Geografia 14/12 (terça-feira) Das 8h às 12h

Português
Redação 15/12 (quarta-feira) Das 8h às 12h

História
Inglês 16/12 (quinta-feira) Das 8h às 12h

Entrega de resultado final 21/12 (terça-feira) Das 8h às 12h

ANO SALA DE RECUPERAÇÃO – LINK DO MEET
6º ANO https://meet.google.com/kcr-xehs-hxb

7º ANO https://meet.google.com/qae-ohyu-vge

8º ANO https://meet.google.com/ced-htrf-vfj

9º ANO https://meet.google.com/sth-xxrh-oee

ATENÇÃO! 

 A prova de recuperação tem valor de 10 pontos que serão atribuídos à nota final.

 As provas serão realizadas on-line, das 8h às 12h, para os alunos dos períodos 
matutino e vespertino, com o objetivo de oferecer aos estudantes condições de 
participarem com tranquilidade desse processo avaliativo.

 Os alunos devem acessar o link do Google Meet referente a cada SALA DE 
RECUPERAÇÃO em que irão fazer a prova. Então, responderão à chamada e receberão as 
orientações do professor/aplicador em relação à prova. Os alunos devem permanecer on-
line durante todo o período de aplicação da prova. Para preservar o silêncio no local da 
prova, todos os microfones devem permanecer desativados durante a avaliação. Assim que 
terminarem, os estudantes deverão confirmar o recebimento com o professor/aplicador. 



 Consultas físicas (livros e cadernos) ou virtuais (sites diversos) de qualquer conteúdo não 
podem ser realizadas durante a prova. 

 O local de realização da prova deve ser silencioso. 

 Sobre a mesa, devem estar apenas a caneta, o lápis, a borracha e folhas para os 
rascunhos. 

 O celular deverá permanecer desligado durante a realização da prova. 

 Caso necessite do celular para realizar a prova, orientamos que os aplicativos das redes     
sociais sejam, temporariamente, desinstalados do aparelho. 

 É proibida a comunicação entre estudantes durante o tempo de prova. 

✔ Em caso comprovado de cópia parcial ou integral da internet ou de algum colega em 
atividades, trabalhos e provas, o aluno terá a questão relativa à cópia anulada, sendo 
atribuída a ela a nota 0 (zero).

Prepare-se para o dia da prova.
Confie, você é capaz!

Lembramos que o Colégio CIMAN segue oferecendo horário de atendimento às famílias 
com professores on-line. Para marcar atendimento ou solicitar outras informações a coordenação 
e orientação educacional, favor entrar em contato pelos telefones 99655-6524, falar com Ana 
Luíza de Oliveira (apoio pedagógico), ou 3213-3737 (secretaria da escola).

Estamos certos do sucesso dos estudantes do Colégio CIMAN na superação dos desafios 
propostos à educação pela crise sanitária que atravessamos. 

Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outras informações.

Neila Paim
Orientadora educacional

Adriana Ribeiro
Coordenadora pedagógica

     

“Educação não transforma o mundo.
Educação muda as pessoas.
Pessoas mudam o mundo.”

Paulo Freire


