
AGENDA PEDAGÓGICA - MARÇO - 2021  

 

08/03 – Início das aulas presenciais sistema de rodizio 
 
15/03 até 19/03 – Envio de provas para plataforma para análise da Coordenação 
 
25/03 até 31/03 – Semana de provas Ead 1º bimestre – 2ª e 3ª série. 
- Envio dos planos de aula 2º bimestres 
 
* As provas deverão ser liberadas pelos professores. 
 
15/03 até 19/03 – Envio de provas para plataforma para análise da Coordenação 
25/03 até 31/03 – Semana de provas Ead 1º bimestre – 2ª e 3ª série. 
- Envio dos planos de aula 2º bimestres 
* As provas deverão ser liberadas pelos professores. 

 

 

AGENDA PEDAGÓGICA - ABRIL - 2021 

 
 

02/04 – Feriado – Paixão de Cristo. 
15/04 até 19/04 – Envio de provas para plataforma para análise da Coordenação 
(1ª série/1º bimestre/nivelamento) Envio dos planos de aulas 2º bimestre/ 1ª série. 
25/04 até 30/04 – Semana de provas Ead 1ª série (1º bimestre/nivelamento. Ead). 

03/04 – Recesso (sábado). 

 

 

 

 

 

 



AGENDA PEDAGÓGICA - MAIO - 2021  

 
 

01/05 – Feriado – Dia do Trabalhador(sábado). 
 

05/05 - Prazo final para os lançamentos de Notas - 1º bimestre. 
06/05 – 1º COC - presencial. 
12/05 até 20/05 – Semana da Enfermagem. 

*Nos dias 13, 14 e 18 de maio, estaremos participando da 44ª SEMANA DE 
ENFERMAGEM DO CBA. Todo o evento será online, não teremos aulas 
presenciais nesses dias. Todos os alunos do EM que participarem receberão 2,0 
pontos em cada disciplina. 

 

AGENDA PEDAGÓGICA - JUNHO - 2021  

 
 

03/06 - FERIADO - CORPUS CHRISTI 
10/06 até 17/06 - Envio das provas de 2º bimestre e 2ª chamada (do 1º e do 2º bimestre - 
provas separadas). 
21/06 até 27/06 - Semana de prova  2º bimestre (TODAS AS SÉRIES -EAD). 
21/06 até 27/06 - Envio dos Planos de aulas 3º bimestre. 

28/06 até 02/07 - Semana de provas 2ª chamada (TODAS AS SÉRIES - 1º E 2º BIMESTRES - 
EAD). 

28/06 até 02/07 - Prazo para lançamento das notas do 2º bimestre. 



AGENDA PEDAGÓGICA - JULHO - 2021  

 
 

28/06 até 02/07 - Semana de provas 2ª chamada (TODAS AS SÉRIES 
- 1º E 2º BIMESTRES - EAD). 
 

04/07 - Prazo final para os lançamentos de notas de 2ª Chamada. 
05/07 até 09/07 - Semana de Recuperação Paralela EAD (Somente se as aulas permanecerem 
online). 
09/07 - Envio das questões do simulado para plataforma. 
13/07 - Prazo final para os lançamentos de notas de Recuperação/paralela. 

*14/07 - Simulado 2021 - Transferido para 11 /08 

15/07 - 2º COC 
19/07 até 31/07 -Recesso Escolar 

 

AGENDA PEDAGÓGICA - AGOSTO - 2021  

 
 

 
 

02/08 - Retorno às aulas. 

• 11/08 - Simulado 2021 - 3ª série. 
• 12/08 - Simulado 2021 - 2ª série. 
• 13/08 - Simulado 2021 - 1ª série 



AGENDA PEDAGÓGICA - SETEMBRO - 2021 

 
 
• 06/09 - Aula normal. 
• 07/09- Feriado - Independência do Brasil. 
• 20/09 até 24/09 - Envio de provas para plataforma para análise da coordenação (3º 

bimestre). 
• 27/09 até 03/10 - Semana de provas 3º bimestre - EAD (todas as Séries - envio 

dos planos de aula do 4º bimestre). 

 

AGENDA PEDAGÓGICA - OUTUBRO - 2021  

 

27/09 até 03/10 - Semana de provas do 3º bimestre EAD (Todas as Séries). 
06/10 - Prazo final de lançamentos de notas (3º bimestre). 
07/10 - COC  3º bimestre 
11/10 - Recesso escolar (CANCELADO) - Aula normal 
12/10 - Feriado - Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil) 
15/10 - Feriado - Dia do Professor 
16/11 - Recesso escolar (CANCELADO) - Aula normal 

 

 

 

 

 

 



AGENDA PEDAGÓGICA - NOVEMBRO - 2021  

 
 
01/11 - Recesso escolar (CANCELADO) - Aula normal. 
02/11 - Feriado - Finados 
08/11 até 12/11 - Envio das provas para a plataforma para análise da Coordenação (4º 
bimestre/2ª chamada e Prova final). 
15/11 - Feriado - Proclamação da República. 
15/11 até 21/11 - Semana de provas 4º bimestre (EAD) todas asa séries. 
24/11 - Prazo final para os lançamentos de notas - 4º bimestre. 
25/11 - COC - 4º bimestre. 
26/11 até 29/11 provas de 2ª chamada (3º e 4º bimestres) EAD. 

 

 

AGENDA PEDAGÓGICA - DEZEMBRO - 2021  

 

01/12 ATÉ 05/12 - Semana de prova final (EAD) todas as séries para 
os alunos que não alcançaram a média 240 pontos. 
 

08/12- Prazo final dos lançamentos de notas - Avaliação final. 
09/12 - COC Final 
15/12 - prazo final para mudanças de notas "pós conselho" 
17/12 - Entrega de resultado final. 
20/12 - Início do recesso de fim de ano. 

 


