
  

 

 

Cotia, 8 de junho de 2020. 

 

Ref.: ENSINO MÉDIO  

- Provas Mensais 

- Provas  Substitutivas 

- Simulado  

- Férias  

 

Prezadas Famílias e Queridos Alunos 

 

PROVAS MENSAIS 

  

As provas mensais do E. Médio, referentes ao 2º trimestre de 2020, serão 

realizadas no período de 18 a 24 de junho. 

Cada Professor informará aos alunos os conteúdos a serem estudados. 

Esses conteúdos serão postados nas pastas do Teams referentes às respectivas 

disciplinas, bem como os locais onde serão encontradas, conforme datas constantes 

da tabela a seguir.  

Todas as provas serão programadas para serem iniciadas e encerradas, 

pontualmente nos horários que seguem abaixo. Após o horário de encerramento da 

prova, o sistema travará e o aluno não poderá mais enviá-la ficando com nota 

“zero” naquele componente avaliativo.  

Nos dias em que serão realizadas as provas, os alunos terão as primeiras 

aulas do dia, em seus horários normais e, após um pequeno intervalo seguirão os 

horários abaixo, correspondentes às provas. 

Após a realização das provas, os alunos serão dispensados das demais 

aulas do dia, para poderem estudar para as provas do dia seguinte.  

 

 

HORÁRIO DAS PROVAS MENSAIS 



  

 

 
DATA 

        
1ª SÉRIE 

        
2ª SÉRIE 

       
3ª SÉRIE 

 
18/06 

 5ª feira  

Aulas normais até as 
9h40h 

Matemática                     
(10h15 – 11h15) 

Inglês                  
(11h30 – 12h30) 

Aulas normais até as 
9h40h 

Matemática                     
(10h15 – 11h15) 

Inglês                  
(11h30 – 12h30) 

Aulas normais até as 
9h40h 

Matemática                     
(10h15 – 11h15) 

Inglês                  
(11h30 – 12h30) 

 
19/06 

6ª feira 

Aulas normais até as 
9h40h 
Física                    

(10h15 – 11h15) 
Geografia                               

(11h30 – 12h30) 

Aulas normais até as 
9h40h 
Física                    

(10h15 – 11h15) 
Geografia                               

(11h30 – 12h30) 

Aulas normais até as 
9h40h 
Física                    

(10h15 – 11h15) 
Geografia                              

(11h30 – 12h30) 

 
22/06 

2ª feira 
 

Aulas normais até as 
9h40h 

História                  
(10h15 – 11h15) 

Química                 
(11h30 – 12h30) 

 

Aulas normais até as 
9h40h 

História                  
(10h15 – 11h15) 

Química                 
(11h30 – 12h30) 

 

Aulas normais até as 
8h50h 

Atualidades                     
(9h – 10h) 
História                  

(10h15 – 11h15) 
Química                 

(11h30 – 12h30) 
 

23/06 
3ª feira 

Aulas normais até as 
9h40h 

L. Portuguesa      
(10h15 – 11h15)       

Biologia               
(11h30 – 12h30) 

Aulas normais até as 
9h40h 

L. Portuguesa      
(10h15 – 11h15)       

Biologia               
(11h30 – 12h30) 

Aulas normais até as 
9h40h 

L. Portuguesa      
(10h15 – 11h15)       

Biologia               
(11h30 – 12h30) 

 
24/06 

4ª feira 

Aulas normais até as 
8h50h 

Filosofia                     
(9h – 10h) 
Espanhol            

(10h15 – 11h15)            
Sociologia            

(11h30 – 12h30) 
 

Aulas normais até as 
8h50h 

Filosofia                     
(9h – 10h) 
Espanhol            

(10h15 – 11h15)            
Sociologia            

(11h30 – 12h30) 

Aulas normais até as 
8h50h 

Filosofia                     
(9h – 10h) 
Espanhol            

(10h15 – 11h15)            
Sociologia            

(11h30 – 12h30) 

 

 

 

PROVAS SUBSTITUTIVAS 

 

Seguem também, as datas e os horários das provas substitutivas para 

aqueles que perderem alguma prova mensal e apresentarem atestados médicos à 

Coordenação, em 24 horas, para justificar a falta. 



  

 

HORÁRIO DAS PROVAS SUBSTITUTIVAS 

 

 
DATA 

        
1ª SÉRIE 

        
2ª SÉRIE 

       
3ª SÉRIE 

 
25/06 

 5ª feira  

Matemática                     
(14h – 15h) 

Inglês                       
(15h – 16h) 
Geografia                       
(16h – 17h)  

 

Matemática                     
(14h – 15h) 

Inglês                       
(15h – 16h) 
Geografia                       
(16h – 17h)  

 

Matemática                     
(14h – 15h) 

Inglês                       
(15h – 16h) 
Geografia                       
(16h – 17h)           

Atualidades             
(17h – 18h) 

 

 
26/06 

6ª feira 

Física                        
(14h – 15h)          

História                   
(15h – 16h) 

Química                   
(16h – 17h) 
Sociologia                         
(17h – 18h)  

 

Física                        
(14h – 15h)          

História                   
(15h – 16h) 

Química                   
(16h – 17h) 
Sociologia                         
(17h – 18h)  

 

Física                        
(14h – 15h)          

História                   
(15h – 16h) 

Química                   
(16h – 17h) 
Sociologia                         
(17h – 18h)  

 

 
29/06 

2ª feira 
 

L. Portuguesa                   
(14h – 15h)                     

Biologia                           
(15h – 16h)                 
Filosofia                     

(16h – 17h)           
Espanhol                        

(17h – 18h)  
 

L. Portuguesa                   
(14h – 15h)                     

Biologia                           
(15h – 16h)                 
Filosofia                     

(16h – 17h)           
Espanhol                        

(17h – 18h)  
 

L. Portuguesa                   
(14h – 15h)                     

Biologia                           
(15h – 16h)                 
Filosofia                     

(16h – 17h)           
Espanhol                        

(17h – 18h)  
 

 
 
SIMULADO 
 
 

 
DATA 

       
 1ª SÉRIE 

       
 2ª SÉRIE 

     
  3ª SÉRIE 

 
30/06 

 3ª feira  

 
FUVEST 

 
Das 7h30                    

 
às  
 

12h30 
 

 
FUVEST 

 
Das 7h30                    

 
às  
 

12h30 

 
FUVEST 

 
Das 7h30                    

 
às  
 

12h30 

 



  

 

A prova será on-line, realizada na plataforma digital do TEAMS e só poderá 
acessada no dia 30.06.2020, com  5 (cinco) minutos de antecedência. 
 

É aconselhável acessar a plataforma com antecedência para checar seu 
acesso e corrigir eventuais  falhas. 
 

Escolha um local livre de interferências externas e organize seu material 
(lápis, borracha e folhas para rascunhos), além de um lanche simples e água. 
 

Para garantir a qualidade na conexão, orientamos que o sinal da internet de 
sua residência, neste dia, seja exclusivo para você durante a realização da prova. 
 

A nota do simulado (até 4,0 pontos) será acrescida na composição de sua 
nota de atividades do trimestre.  
 

Não haverá 2ª chamada para este simulado.  
 

Atenção!  O simulado terá horário de início e término. O aluno deverá 
controlar o tempo como se fosse uma prova presencial. Após o encerramento, a 
prova não ficará disponível. 
 

 Orientações e  esclarecimentos de dúvidas serão oferecidos pela Profa. 
Marcela, antes do dia 30.06.2020. 
 

FÉRIAS 
 

 
DE 1º DE JULHO A  2 DE AGOSTO DE 2020 

 

Atenciosamente, 

A Coordenação Pedagógica 


