
ATENÇÃO PAIS, RESPONSÁVEIS E ALUNOS DO 1º ANO ENSINO MÉDIO 

Segue para conhecimento e providências cabíveis, informações referentes à Avaliação 

Bimestral (P1), deste 2º Bimestre Letivo/2020. 

 Estrutura da prova: será em forma de Simulado, contendo 180 questões objetivas, 

divididas em dois blocos, cada um com o cartão resposta, conforme quadro abaixo: 

 

BLOCO 1 
Conteúdo disponível, 

no site, a partir de 

30/06. 

DISCIPLINAS TOTAL DE QUESTÕES 

Gramática (10), Literatura (10), Arte (10), Hist. (20), 

Geog.(10 Eder e 10 Wagner), Filosofia (10), 

Sociologia (10). Redação (folha a parte) 

 

Total: 90 (noventa) questões 

 

   

    BLOCO 2 
Conteúdo disponível, 

no site, a partir de 

30/06. 

DISCIPLINAS TOTAL DE QUESTÕES 

Matemática (10 Mauro e 10 Hector), Física (10 Kleber 

e 10 Raquel), Química (20), Biologia (20), Inglês (10). 
Total: 90(noventa) questões. 

 

 

 Disponibilidade das provas no site: a partir do dia 16/07, no site da escola, os blocos 

de questões e a folha de redação. 

 Disponibilidade das provas impressas: a partir do dia 16/07, na coordenação, das 8h 

às 11h ou das 14h às 16h, os blocos de questões, a folha de redação e os cartões 

respostas. 

 Importante: 

1) Considerando que deverão devolver apenas a folha de redação e os 

cartões respostas, solicitamos de todos os pais/responsáveis/alunos 

a gentileza de manifestar, nos dias 10 e 13/07/2020, sobre a 

necessidade ou não da IMPRESSÃO dos blocos das questões, para 

que possamos providenciar. Contatos: telefone 3234-3904 ou 

99982-0849, das 8h às 11h e das 14h às 16h, 

IMPRETERIVELMENTE! 

2) Independente da opção, TODOS OS ALUNOS deverão retirar, na 

Coordenação da Escola, os cartões respostas (a impressão deles só 

pode ser feita na Escola), referentes aos dois blocos de questões, das 

8h às 11h ou das 14h às 16h.  

 Devolução para a Coordenação: até o dia 27/07, às 16h, os alunos deverão entregar 

a folha de redação e os cartões respostas preenchidos com caneta azul ou preta 

referentes aos blocos 1 e 2, sem rasuras, conforme as orientações, constantes nos 

cartões. 

 Qualquer dúvida, entrar em contato: telefone 3234-3904 ou 99982-0849, das 8h às 11h 

ou das 14h às 16h, de 2ª a 6ª feira. 

 

A Direção. 

 


