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Salvador, 06 de maio de 2020. 

 

 

Prezadas famílias da 3ª série E.M, 

 

Conforme informamos em comunicados anteriores, seguimos trabalhando arduamente para darmos seguimento 

aos conteúdos e ações propostas para nossos meninos e meninas. Iniciamos o período de isolamento social, nas duas 

primeiras semanas, com a proposta de resolução de exercícios e videoaulas do corpo docente do colégio Oficina e do 

Sistema Poliedro, focando nas revisões dos conteúdos dados no início do ano para que todos (as): alunos (as), 

professores, corpo pedagógico, família e funcionários, pudessem ter tempo de se adaptar a esse modelo de Ensino 

Remoto de Emergência (ERE). 

Em seguida, os professores avançaram em direção aos conteúdos novos, utilizando os recursos de aulas virtuais 

interativas, videoaulas, plataforma do Sistema Poliedro e Programa Letrus. Demos início, agora, aos processos de 

verificação de aprendizagem, através do simulado ENEM Poliedro Digital (já realizado, conforme explicamos em 

informe enviado anteriormente), dos minitestes e da avaliação digital ENEM, produzida pelos professores. Essas 

avaliações são obrigatórias e compõem as notas da 1ª unidade, junto com as notas das avaliações realizadas antes do 

período de isolamento. Relembramos também que a frequência nas aulas interativas é obrigatória e a presença dos 

alunos em todas essas atividades estão sendo registradas. Qualquer ausência em aulas ou avaliações devem ser 

comunicadas e justificadas, assim como ocorria de forma presencial. (pedagogico@colegiooficina.com.br ou 

antonio.filho@colegiooficina.com.br) 

Assim que tivermos novas posições dos órgãos oficiais com relação ao período de isolamento social, 

enviaremos os próximos planejamentos. 

 

Desejamos que todos(as) estejam bem! 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação e Orientação Pedagógica 
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CALENDÁRIO DE APLICAÇÃO - MINITESTES 01 (ERE)   VALOR: 10,0 (PESO 2,0) 

30/04 (quinta), 11h50 às 12h30 – Biologia 

04/05 (segunda), 9h20 às 10h – Língua Portuguesa 

07/05 (quinta), 14h às 14h50 – Física 

09/05 (sábado), 9h às 9h50 – Química / 10h30 às 11h20 – Geografia 

11/05 (segunda), 11h10 às 11h50 - História 

11/05 (segunda), 15h30 às 17h30 – Redação (Letrus – correção humana) 

13/05 (quarta), 7h40 às 08h20 - Matemática 

13/05 (quarta), 16 às 16h50 – Inglês e Espanhol 

 

CALENDÁRIO 2ª CHAMADA E.R.E 

2ª chamada minitestes – 26/05 (terça) – a partir das 16h 
 

CONTEÚDO DOS MINITESTES 01: 

Matemática: Teorema de Tales, Pontos Notáveis dos Triângulos, Ângulos na circunferência, Área de polígonos 

regulares, Polígonos, Funções composta e inversa, função afim e função quadrática. 

Física: Campo elétrico, potencial elétrico, cinemática angular, cinemática vetorial, lançamentos e propagação de calor. 

Espanhol: Interpretação de Texto, Los artículos, Pretérito Indefinido, Posesivos, Futuro Imperfecto e Perífrasis de 

Futuro. 

Inglês: Interpretação de Texto, Advérbios e Conjunções. 

Química: Estrutura atômica, tabela periódica, ligações químicas, número de oxidação, termoquímica e cinética química. 

História: Colônia Açúcar e ouro (40%) mais Crise da Colônia e Período Joanino (60%). Idade média e Absolutismo. 

Geografia: Relevo, nova ordem mundial, blocos econômicos e demais supranacionais. 

Redação: O tema será disponibilizado no portal Letrus, no horário da avaliação. 

 

AVALIAÇÃO DIGITAL MODELO ENEM (ERE) VALOR: 10,0 (PESO 8,0) 

16/05 (sábado) – 1º dia   (50 questões) – LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS 

Horário:  9h às 12h 

Língua Portuguesa: 15 questões / Língua Estrangeira: 05 questões / Geografia:  15 questões 

História: 15 questões. 
 

18/05 (segunda) Redação 

Horário: 15h30 às 17h30 

Produção Textual: Letrus com correção humana 
 

23/05 (sábado) – 2º dia   (50 questões) – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NATURAIS 

Horário:  9h às 12h 

Matemática: 20 questões / Física: 10 questões / Química: 10 questões / Biologia: 10 questões 
 

CALENDÁRIO 2ª. CHAMADA E.R.E 

2ª chamada avaliação ENEM (1º dia) – 28/05 (quinta) – 14h às 17h 

2ª chamada avaliação ENEM (2º dia) – 29/05 (sexta) – 14h às 17h 

2ª chamada avaliação de Redação – 01/06 (segunda) – 17h às 19h 

*Em breve divulgaremos o conteúdo de avaliação ENEM. 
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