
 

 

O Colégio Murialdo considera fundamental informá-los como ocorrerá  o processo de 

fechamento das notas referentes ao 1º trimestre de 2020 no nível  médio. Todas as atividades 

realizadas no período de 17 de março a 31 de agosto serão contabilizadas para o 1º trimestre. 

Após a realização das avaliações e dos conselhos de classe, será ofertada uma semana de 

simulados, onde cada professor, em sua disciplina, postará no ambiente virtual classroom e 

materiais impressos (estudantes sem acesso a internet) e o estudante terá  24 horas para a sua  

realização. Os simulados acontecerão dos dias 21  a 25 de setembro, tendo o objetivo de 

retomar os conteúdos referentes ao período acima citado, oportunizando ao estudante 

acrescentar até 2 (dois) pontos na média. As médias serão disponibilizadas a partir do dia 30 

de setembro, por meio do diário online. 

 

• As disciplinas de filosofia, sociologia, artes e educação física poderão retomar os conteúdos 

através de trabalhos na semana 14-09 a 18-09. As demais disciplinas (literatura, PTX, 

português, matemática, inglês, história, geografia, química, física e biologia) realizarão os 

simulados; 

• Os simulados serão compostos por 10 questões (objetivas ou discursivas); 

• Datas de postagem: às 08 horas 

• 2ª feira 21-09 – Literatura e física; 

• 3ª feira 22-09 – PTX e português; 

• 4ª feira 23-09 – História e química; 

• 5ª feira 24-09 – Matemática e biologia; 

• 6ª feira 25-09 – Geografia e inglês 

• Na semana (14-09 a 18-09) os professores poderão retomar os conteúdos da recuperação e 

discutir a respeito, sendo um momento de retirada de dúvidas e também o momento do 

professor perceber os estudantes e onde os mesmos se encontram em relação ao aprendizado 

(avaliação diagnóstica), sendo muito importante que esse momento seja registrado; 

• Os simulados poderão ser acrescidos até 2 (dois) pontos na média do estudantes conforme 

acertos;  

•  Lembramos que os simulados devem ter realmente o objetivo de retomar os conteúdos e que 

ocorra realmente a aprendizagem; 

• Durante a semana de recuperação (21-09 a 25-09) o professor ficará de plantão no dia da 

postagem do simulado. O professor poderá criar a sala de aula virtual, postar o link ou através 

do celular e aguardar os estudantes que sentirem necessidade de retirar dúvidas; Os 

estudantes DEVEM SER AVISADOS a respeito desta modalidade oferecida;  

• Os estudantes tem até 24 horas para a devolutiva; 

 


