
 

   
 

Circular número: 126/2020 | Data: 26/6/2020  
Assunto: 6º ano EF – Horários P1 e P2 

Senhores Pais e/ou responsáveis, 

Enviamos, abaixo, o cronograma de avaliações da P1 e P2 para organização dos estudos 

de nossos estudantes. Sabemos que todos estão se empenhando e fazendo o seu melhor. Para 

isso, relembramos os compromissos avaliativos em ordem cronológica, já enviados na circular 

nº 124/2020: 

Tipo de instrumento Data 

Prova 1 (P1) 6 a 10 de julho 

Projeto de Iniciação Científica (PIC) Até 20 de julho 

Prova 2 (P2) 27 a 31 de julho 

Instrumentos de avaliação formativa (IAF3) Até 29 de julho 

Prova de recuperação (PR) 3 a 7 de agosto 

 

Relembramos que todos podem participar dos Estudos de Recuperação, então 

aproveitem esse espaço para tirar dúvidas e estudar para as avaliações. Também pedimos 

atenção à informação de que algumas provas serão realizadas em turno inverso ao da aula 

regular. Essa organização foi necessária mediante o fato de realizarmos a prova, na grande 

maioria, todas as turmas, por ano, ao mesmo tempo.  

Desejamos bons estudos, com muita tranquilidade, organização e paciência. Sabemos 

que todos são capazes e estão superando os seus próprios desafios, reinventando sua própria 

história.  

CRONOGRAMA DE PROVAS – P1 E P2   -   P1 - 6  a 10 de julho   -   P2 – 27 a 31 de julho 

6º ano EF (turmas 161, 162, 163) 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

 
 

P1 - 06/7 
P2 - 27/7 

P1 - 7/7 
P2 - 28/7 

P1 - 8/7 
P2 - 29/7 

P1 - 9/7 
P2 - 30/7 

P1 - 10/7 
P2 - 31/7 

8h20 às 10h CIÊNCIAS 
161 /162 

MATEMÁTICA 
161 /162 

PORTUGUÊS 
161 /162 /163 

 
- 

HISTÓRIA 
161 /162 /163 

      

14h20 às 16h MATEMÁTICA 
163 

CIÊNCIAS  
163 

 
- 

GEOGRAFIA 
161/162/163 

 
- 

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecimentos, apontamentos e/ou 

sugestões. Segue contato da coordenadora pedagógica: carla.moraes@maristas.org.br 

 

Atenciosamente,  

Vice-diretora Educacional. 
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