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INSCRIÇÕES 

Período:  14/12 e  15/12 

FIQUE ATENTO: o prazo de inscrições encerra às 18h do dia 15/12. 

ATENÇÃO: o aluno que perder o prazo para inscrição da Recuperação Final, 

irá cumpri-la em janeiro/2021, juntamente com os Estudos Autônomos, na 

data de 29/01/2021. 

 

ENDEREÇOS PARA INSCRIÇÕES 

A solicitação de inscrição deve ser efetuada somente on-line por meio de 

formulário próprio disponível no site www.colegiosolido.com.br. 

O boleto será enviado após o término do prazo de inscrições para o e-mail 

informado no ato da inscrição, que só será efetivada após o pagamento. O 

aluno já inscrito deve aguardar o contato do Setor Financeiro. 

 

LOCAL DAS PROVAS 

Plataforma Plurall - MAESTRO 

 

VALORES 

R$ 30,00(por disciplina) 

 

HORÁRIO DAS PROVAS 

Vide cronograma abaixo. 
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NOTA: É obrigatório a WEBCAM dos alunos permanecer ligada durante 

toda a aula. Se houver recusa do aluno em seguir a orientação acima, ele 

será comunicado pelas assistentes de que ficará com falta nas 02 (duas) 

aulas. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 TRABALHO: 40,0 

 PROVA: 60,0 

 

QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 TRABALHO: 20 questões ABERTAS 

                      * Valor de cada questão: 2,0 

                      PROVA: 20 questões ( 10 ABERTAS e 10 FECHADAS) 

                      * Valor de Cada questão: 3,0             

OBSERVACÕES 

1) As disciplinas FILOSOFIA, SOCIOLOGIA e INGLÊS seguirão os mesmos 

números de questões das demais disciplinas para o trabalho e prova. 

 

2) A disciplina Educação Física será avaliada somente pelo trabalho 

postado. Esse trabalho será avaliado no valor total de 100,0 pontos. 

Cada questão valerá 5,0 pontos. 

 

DATA PARA POSTAGEM DO TRABALHO NO MAESTRO: 

 11/12/2020 

 

PUBLICAÇÃO DO ROTEIRO DA PROVA NO SITE: 

 Já se encontra publicado no link 

ARQUIVOS - ENSINO MÉDIO - ROTEIROS DE ESTUDOS 
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ENTREGA DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO: 

A entrega dos trabalhos seguirá de acordo com a aula online prevista 

para a disciplina. ( Veja horários das aulas online publicados no site e 

nos grupos de sala de aula). 

 

ATENÇÃO: OS TRABALHOS DEVERÃO SER ENTREGUES COM 01 (UM) 

DIA DE ANTECEDÊNCIA. VEJA ABAIXO: 

 

 Caso o aluno tenha aulas da disciplina na data de 16/12, deverá 

enviar o trabalho até às 23h59 do dia 15/12. 

 

 Caso aluno tenha aulas da disciplina na data de 17/12, deverá enviar 

o trabalho até às 23h59 do dia 16/12. 

    

LEMBRETES IMPORTANTES: 

 A nota do TRABALHO deverá ser de acordo com acertos. 

 

 O conteúdo do Trabalho é uma revisão dos conteúdos estudados em 

sala, preparando, assim, o aluno para a prova. 

 

 As questões das provas NÃO serão retiradas do Trabalho, apenas 

seguirão os conteúdos nele contemplados. 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 

MATUTINO 

HORÁRIO 21/12 

(segunda-feira) 

22/12 

 (terça-feira) 

7h30 

às 

11h30 

 QUÍMICA 

 INGLÊS 

 REDAÇÃO 

 

 HISTÓRIA 

 LITERATURA 

 SOCIOLOGIA 

 



 RECUPERAÇÃO  FINAL 2020 - ENSINO MÉDIO 

 

VESPERTINO 

HORÁRIO 21/12 

(segunda-feira) 

22/12 

(terça-feira) 

14h30 

às 

18h30 

 FÍSICA 

 PORTUGUÊS 

 GEOGRAFIA 

 

 MATEMÁTICA 

 BIOLOGIA 

 FILOSOFIA 

 

NOTA: Os horários das aulas serão divulgados no site do colégio e nos 

grupos de Whatsapp das turmas.  


