
 
Com.99/2020 

Campinas, 27 de novembro de 2020. 

Estimados Pais e Responsáveis, 
Queridos alunos, 
 

Para o acompanhamento das atividades escolares das 3ª séries do Ensino Médio, encaminhamos o 

calendário de aulas e de avaliações de Recuperação Intensiva (de 01 a 07/12) referentes ao 3º trimestre de 

2020, bem como o funcionamento das aulas nesse período para os alunos não convocados. 

Para os alunos convocados para a Recuperação Intensiva do 3º trimestre pelo professor: 

Tanto as aulas como as avaliações de recuperação intensiva serão realizadas de forma remota. Os 

alunos convocados deverão ingressar na sala de aula pelo seu Calendário no Teams, no dia e horário 

agendados abaixo, segundo as convocações recebidas. As avaliações de recuperação serão inseridas no 

Teams, nos respectivos componentes curriculares em que foi convocado. 

Nos demais horários, os alunos terão aulas regulares, seguindo o Calendário do Teams. 
 

3ª séries 

Horário aula 01/12 - TER 02/12 - QUA 03/12 - QUI 04/12 - SEX 07/12 - SEG 

7h15 – 8h05 GEOGRAFIA Aula regular HISTÓRIA Aula regular Aula regular 

8h05 – 8h55 Aula regular BIOLOGIA Aula regular Aula regular FSF 

8h55 – 9h45 FÍSICA ARTE QUÍMICA Aula regular Aula regular 

9h45 – 10h35 Aula regular INGLÊS Aula regular Aula regular Aula regular 

Intervalo de lanche 

11h – 11h50 LITERATURAS Aula regular RED./GRAM. Avaliações 

de HIS/BIO 

Avaliações de 

QUÍ/RED./FSF 11h50 – 12h40 ED. FÍSICA Aula regular ER 

Intervalo de almoço 

13h40 – 14h30 Eletiva Avaliações de 

ING/GEO/MAT 

Avaliações de 

LIT/FÍS 

----- ----- 

14h30 – 15h20 MATEMÁTICA  ----- ----- 

15h30 – 16h20 Aula regular ----- Aula regular ----- ----- 

16h20 – 17h10 Aula regular ----- Aula regular ----- ----- 

 
 

Para os alunos que não foram convocados para a Recuperação Intensiva do 3º trimestre: 
Em todos os horários regulares de aulas haverá aulas agendadas no Calendário do Teams, para atender 

todos os alunos das 3ª séries, mesmo os que não foram convocados, com aulas de revisão e/ou 
aprofundamento de conteúdos do 3º trimestre para todos os componentes curriculares. 

 
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 
 
 

Ana Cláudia Ribeiro da Motta Cortez   Juliana Carvalho Segato Marincolo 
Coordenadora Pedagógica               Orientadora Educacional 
ana.cortez@liceu.com.br      juliana.marincolo@liceu.com.br 
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