
    

 

 

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

 

Belo Horizonte, 18 de setembro de 2020.  
 

Senhores pais e alunos da 3ª Série do Ensino Médio, 
 

Encaminhamos a distribuição de notas e o cronograma das avaliações referentes à 3ª Etapa do ano letivo de 2020. 
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. 
Ainda não se sabe quando acontecerá o retorno às atividades presenciais. Assim, o cronograma informado a seguir é 

válido para as atividades presenciais remotas e presenciais.  
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 objetos do conhecimento referentes à 3ª etapa já estão disponíveis no 
site do Colégio: www.santamarcelina.org.br e também nas salas de aulas virtuais das disciplinas. 

 
 

 

 

 

 

3ª ETAPA/2020 - Início: 03 de setembro / Término: 10 de dezembro 

 

 

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

 

.Alameda das Falcatas, 505 - Bairro São Luís - Pampulha - CEP: 31275-070     

Tel.: (31) 3441-4988 - www.santamarcelina.org.br   

email: colegiobh@marcelinas.com.br 
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 CRONOGRAMA DE PROVAS – 3ª SÉRIE EM – 3ª ETAPA   

DATA HORÁRIO COMPONENTE 
CURRICULAR 

TIPO DE PROVA VALOR PREVISÃO DE 
DEVOLUÇÃO 

23/8, domingo - Simulado 
EVOLUCIONAL 

Prova Objetiva 
90Q - (CH + CL + REDAÇÃO) 

4,0 
- 

30/8, domingo - 
Prova Objetiva 

90Q - (MAT + CN) 
- 

26/09, sábado 7h10min às 12h50min 
SIMULADO 

REAPLICAÇÃO 

Prova Objetiva 
90Q - (CL + REDAÇÃO + CH) 

3,0 
07/10, 4ª feira  

03/10, sábado 7h30min às 12h40min 
Prova Objetiva 

90Q (CN + MAT) 
21/10, 4ª feira  

07/10, quarta-feira 7h10min às 12h50min 
Multidisciplinar Prova objetiva 4,0 26/10, 2ª feira 

Redação Dissertativa 10,0 28/10, 4ª feira  

22/10,quinta-feira 7h10min às 12h50min 
Simulado 

COLÉGIO – ENEM 

Prova Objetiva 
90Q - (CL + REDAÇÃO + CH) 

5,0 
02/11, 2ª feira  

24/10, sábado 7h30min às 12h40min 
Prova Objetiva 

90Q (CN + MAT) 
05/11, 5ª feira  

26/10, segunda-feira *a definir a posteriori 
Simulado 

Externo - SM 

Prova Objetiva 
90Q - (CL + REDAÇÃO + CH) 

5,0 
- 

29/10, quinta-feira 7h30min às 12h40min 
Prova Objetiva 

90Q (CN + MAT) 
- 

07/11, sábado 7h10min às 12h50min 
Multidisciplinar Prova objetiva 5,0 18/11, 4ª feira 

Redação Dissertativa 10,0 20/11, 6ª feira  

14/11, sábado 7h10min às 12h50min Simulado 
EVOLUCIONAL 

Prova Objetiva 
90Q - (CL + REDAÇÃO + CH) 

4,0 
25/11, 4ª feira  

21/11, sábado 7h30min às 12h40min 
Prova Objetiva 

90Q (CN + MAT) 
02/12, 4ª feira  

28/11, sábado 7h10min às 12h50min Simulado 
COLÉGIO – ENEM 

Prova Objetiva 
90Q - (CL + REDAÇÃO + CH) 

5,0 
07/12, 2ª feira  

05/12, sábado 7h30min às 12h40min 
Prova Objetiva 

90Q (CN + MAT) 
07/12, 2ª feira  

Os dez primeiros minutos do horário serão destinados a organização dos estudantes para a prova. 

PROVA DE SEGUNDA CHAMADA  03 e 04/12, às 14h  
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. A 
aplicação da prova de segunda chamada ocorrerá na quinta, 03/12, e na sexta-feira, 04/12, das 14h às 18h. O cronograma detalhado com o horário 
correspondente a cada avaliação, posteriormente, será divulgado. 
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