
Prezados estudantes e familiares do CPM 

 

Na próxima segunda-feira (19/04) iniciaremos as avaliações de 
recuperação/segunda chamada da primeira parcial.  

 
Fique atento as dicas abaixo e não perca esta oportunidade: 
 

* As avaliações de recuperação/segunda chamada serão de forma online; 

* Para os alunos que realizarem a segunda chamada será utilizado o mesmo 
instrumento avaliativo da recuperação.   

* O estudante deverá acessar o link da sua turma no Classroom do CPM para 
validação da presença diária de recuperação/segunda chamada, 
permanecendo logado até o final da prova;  

* O aluno também precisa acessar o Classroom da disciplina para realização 
e postagem das avaliações. A prova estará disponível no tópico 
“Recuperação/2ª chamada da 1ª parcial”; 

* Antes de postar, deve verificar se o formulário foi devidamente preenchido; 

* Ao término da postagem da prova, poderá ausentar-se de ambas as salas; 

* ATENÇÃO!!! A recuperação/segunda chamada será realizada em 

contraturno: 

ALUNOS DA TARDE ALUNOS DA MANHÃ E DA NOITE 

 
8h30 – 10h30 

 
13h30 – 15h30 (1ª prova) 
15h30 – 17h30 (2ª prova) 

 

 

* A prova terá a duração total de 2 horas; 

* O período para resolução da prova será de até 1h30min; 

* Os últimos 30 minutos serão destinados para o envio da avaliação, bem como 
para a resolução de eventuais problemas de conexão, acesso e/ou envio; 

* Caso encontre dificuldade na postagem e/ou envio do seu instrumento 
avaliativo, faça contato imediatamente com o colégio através dos canais de 
comunicação; 

* As listas de alunos em recuperação/segunda chamada serão indicadas pelos 
professores no Classroom das disciplinas; 

* Verifique o calendário abaixo: 

RECUPERAÇÃO/2ª CHAMADA DA AVALIAÇÃO DA 1ª PARCIAL 
Ensino Fundamental 

19/04 
(Seg) 

20/04 
(Ter) 

22/04 
(Qui) 

23/04 
(Sex) 

26/04 
(Seg) 

27/04 
(Ter) 

Geografia Português Matemática Ciências História Inglês 
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Biologia 

Matemática 
Literatura 

Física 
Inglês 

História 
Química 
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Geografia 

Sociologia 

 


