
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2020.
Circular nº 26/2020

Ref. Cronograma de Hangouts de 18 a 22 de maio – 2º ano EM

Caros alunos e responsáveis,

Conforme a circular nº12/2020, segue o cronograma dos encontros síncronos da próxima semana.

CRONOGRAMA DE 18 a 22 DE MAIO

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA
7h10 – 7h55 Geografia ***** Filosofia Mat. I Hist. da Arte

8h – 8h45 Física Biologia ***** Inglês *****
8h50 – 9h35 ***** História Mat. II Mat. II Química
9h35 – 9h55 INTERVALO

9h55 – 10h40 Física

(reposição 11/05)

História Sociologia Química Português - Beja

10h45 – 11h30 ***** Biologia Mat. I ***** *****
11h30 - 11h45 INTERVALO
11h45 – 12h30 Física Redação Português -

Jorge
Português -

Jorge
*****

12h35 – 13h20 Espanhol Geografia ***** ***** *****

Lembramos que as atividades avaliativas referentes ao 1º bimestre se iniciarão na próxima semana,

a partir do dia 25 de maio.

Fiquem atentos aos avisos abaixo e que estão também no calendário enviado na última terça-feira,

dia 12 de maio.

1. Cada disciplina poderá ter orientações específicas para o dia da aplicação e, caso aconteça, as mesmas serão
sinalizadas com 2 dias de antecedência.

2. O aluno deverá entrar nas salas sinalizadas com 10 minutos de antecedência.
3. As  atividades  avaliativas  respeitarão  o  horário  de  início  preestabelecido,  com  tolerância  máxima  de  10

minutos de atraso, a partir do horário oficial de início.
4. O aluno que entrar após esse horário não poderá realizar a atividade avaliativa.
5. No caso de falta ou atraso, os responsáveis deverão solicitar, pelo e-mail contato@esa.net.br , o pedido de 2ª

chamada. 
6. O aluno não poderá estar acompanhado de outras pessoas durante a realização da atividade e, caso isso

ocorra, a atividade avaliativa será cancelada terá o valor 0 (zero)aferido.
7. Ao terminar a atividade avaliativa e realizar o envio, o aluno deverá informar no chat que terminou e enviou.

Nesse  momento,  ele  será  removido  da  sala  pelos  professores  e  não  poderá  retornar.  O  tempo  de
permanência mínimo em cada sala é de 30 minutos.

8. As atividades propostas seguirão o planejamento de provas disponibilizado no site da escola www.esa.net.br
9. Durante a realização das atividades avaliativas o aluno deverá:

 Estar num local silencioso, adequado e propício aos estudos.
 Estar uniformizado. Casos específicos deverão ser sinalizados com antecedência.
 Estar com a câmera LIGADA e microfones ATIVADOS.
 Seguir todas as orientações dos professores responsáveis pela sala de aula.

10. O  aluno  poderá  consultar  a  apostila  física,  mas  deverá  atender  aos  prazos  de  término  das  atividades
avaliativas.

11. Após esgotado o prazo, a atividade será encerrada.
12. As datas das provas de 2ª chamada serão informadas oportunamente.

Continuamos  à  disposição  para  informações  adicionais  ou  esclarecimentos  eventualmente

necessários, desejando a todos um excelente final de semana.

Atenciosamente,

Equipe ESA.

http://www.esa.net.br/
mailto:contato@esa.net.br

