
   

 
 

“Tudo passa rapidamente! Breve é a luta, eterna é a vitória!” 
Beato Luigi Biraghi 

 

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2021.  
 

Senhores pais e estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, 
 

Encaminhamos a distribuição de notas e o cronograma das avaliações referentes à 3ª Etapa do ano letivo 
de 2021. A avaliação representa para o estudante a possibilidade de tomar consciência de seu percurso em 
relação à aprendizagem, identificando as conquistas, os avanços e as necessidades, como também os pontos 
de superação. 

É importante destacar que o cronograma informado a seguir é válido para alunos que têm autorização 
para frequentar a escola assim como para os estudantes que estão remotos. Assim, as atividades avaliativas 
acontecem nos mesmos dias e horários. 

Continuamos contando com a efetiva parceria da família no acompanhamento dos resultados e na 
orientação ao aluno quanto ao compromisso com as atividades, deveres de casa e estudo diário. Esse processo 
é imprescindível para a sistematização e consolidação dos conteúdos e habilidades desenvolvidas. 

O processo de avaliação consiste também em atividades diversificadas, oportunizando diferentes 
estratégias de aprendizagem.  

As informações sobre as habilidades e os conteúdos referentes à 3ª etapa já estão disponíveis no site do 
Colégio: www.santamarcelina.org.br e também nas salas de aulas virtuais das disciplinas. 
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_____________________ 
Ir. Roseli Hart 

Diretora Pedagógica 

 
 

 

Que Deus seja a força e a luz para a sua família! 
 

Atenciosamente,  
 

 

 
 
  

CRONOGRAMA DE PROVAS 3ª ETAPA/ 2021 
8º ANO - FUNDAMENTAL II 

DATA DISCIPLINA 
INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PONTUAÇÃO HORÁRIO DE APLICAÇÃO 
PREVISAO DE 
DEVOLUÇÃO 

28/09, terça-feira Matemática Prova Mista 8,0 11h50min às 12h40min 19/10,3ª-feira 

05/10, terça-feira L. Portuguesa Prova Mista 8,0 11h50min às 12h40min 26/10,3ª-feira 

19/10, terça-feira Inglês Prova Mista 8,0 11h50min às 12h40min 04/11,5ª-feira 

21/10, quinta-feira 

Simulado SM 

Dia 1 

Simulado 
(questões objetivas) 

- horário da prova será 
divulgado com 

antecedência na sala da 
coordenação 

- 

26/10, terça-feira Geografia Prova Objetiva 8,0 11h às 11h50min 10/11,4ª-feira 

27/10, quarta-feira 

Simulado SM 

Dia 2 

Simulado 
(questões objetivas) 

- horário da prova será 
divulgado com 

antecedência na sala da 
coordenação 

- 

28/10, quinta-feira História Prova Objetiva 8,0 11h50min às 12h40min 10/11,4ª-feira 

09/11, terça-feira Ciências Prova Objetiva 8,0 11h às 11h50min 24/11,4ª-feira 

16/11, terça-feira Desenho Geométrico Prova Mista 8,0 11h às 11h50min 30/11,3ª-feira 

23/11, terça-feira 

SIMULADO - 1º Dia 
Códigos e Linguagens 

 (30 questões) 
(LP+ING+ARTE+ED.FIS+RED) 

+ Ciências Humanas  
(30 questões) 

(GEO+HIST+ENS.RELIGIOSO) 
Simulado 

(questões objetivas) 
7,0 

7h10min às 12h40min 02/12,5ª-feira 

30/11, terça-feira 

SIMULADO - 2º Dia 
Matemática + DG 

(30 questões) 
+ Ciências 

(30 questões) 

7h10min às 11h40min 
02/12,5ª-feira 

 

SEGUNDA CHAMADA 

03/12 
(sexta-feira)  

e 
04/12 

(sábado) 

A solicitação das provas de 2ª Chamada destina-se ao estudante que, por motivo justificado e comprovado, 
não realizou a prova na data prevista. Os pais ou responsáveis devem requerer online às secretárias Helliza 
e Lucille, via e-mail secretaria.csmbh@santamarcelina.edu.br, a oportunidade para a 2ª Chamada em até 
02 (dois) dias letivos da data de aplicação desta prova, com os documentos comprobatórios anexados ao e-
mail. 
O cronograma detalhado com o horário correspondente a cada avaliação, posteriormente, será divulgado. 

________________________________ 
Maria Luiza Borges  

Coordenadora Pedagógica EFII e EM  

 
 


