3ª Série “B”
AVALIAÇÕES
Segunda-feira
1ª aula
(07:00 - 07:40)

2ª aula

Terça-feira
Física

Química 1
(Taynara)

(Jonas)
Plantão de Dúvidas

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Biologia 1

Redação

Matemática 2

(Mário)

(Daphyne)

(Alex)

Física

História

Literatura

Língua Estrangeira

Redação

(07:50 - 8:30)

(Jonas)

(Barros)

(Daniel)

(Alline/Gardênia)

(Daphyne)

3ª aula

Gramática

Matemática 1

Biologia 2

Gramática

Geografia

(08:40 - 09:20)

(Daniel)

(Rosivane)

(Fred)

(Daniel)

(Wilker)

09:20 – 09:40
4ª aula
(09:40 - 10:20)
5ª aula
(10:30 - 11:10)

6ª aula
(11:20 - 12:00)

INTERVALO
Química 2

História da Arte

Química 1

Sociologia

Filosofia

(Núbia)

(Georgiana)

(Taynara)

(Yuri)

(Wilker)

Física

Geografia

Matemática 2

Biologia 1

(Jonas)

(Wilker)

(Alex)

(Mário)

Língua Estrangeira

Matemática 1

História

(Alline/Gardênia)

(Rosivane)

(Barros)

Literatura
(Daniel)
Plantão de Dúvidas

Matemática 1

História

(Rosivane)

(Barros)

Plantão de Dúvidas

Plantão de Dúvidas

Todas as aulas acontecem ao vivo pelo aplicativo zoom. Aulas destinadas a Plantão de Dúvidas valem frequência e são, também, obrigatórias.
Confira o calendário de avaliações no link: http://www.colegioanhanguera.com.br/agenda-escolar/. Nos meses de agosto e setembro, as Avaliações
Diagnósticas serão a ferramenta para verificação de aprendizagem do conteúdo ministrado durante o período de 21 de abril e 30 de junho. A partir
delas, serão fechadas as notas do 2º bimestre.
Em caso de não realização da prova de 1ª chamada, o aluno deve entrar em contato com a escola por meio do número 3246-1424 para apresentar
justificativa (atestado médico, por exemplo) e solicitar a 2ª chamada.

As provas
acontecerão
semanalmente, a
partir de 21 de
agosto de 2020. Para
acessá-las, deve
entrar na sala de
aula do professor
responsável pela
avaliação na
plataforma Edmodo.
O aluno terá de
sexta-feira às 14:00
até sábado às 10:00
para responder as
provas. Antes e
depois disso, a prova
fica indisponível.
É permitida apenas
uma tentativa para
responder cada
avaliação. Só abra a
prova quando tiver
certeza que poderá
realiza-la naquele
horário.

