
 
 

Calendário Final do 6º ano do E.F. ao 3º ano do E.M.- 2021 
 

Estamos chegando ao fim de mais um ano letivo cheio de esperanças e para que possamos finalizar com 
tranquilidade seguem abaixo alguns lembretes: 
 

Dezembro: 
1º – Disponibilização de Resultados, somente pela INTERNET, do 6º ano do E.F. ao 3º ano do E.M. a partir das 13h. 
 

02 a 10 – Aulas e Provas de Rec. Paralela, com horário especial do 6º ano do E.F. ao 3º ano do E.M., postados no 
Classroom, no ClassApp e divulgados no site da escola.  
 

06/12 a 07/01/2022 – Período de matrícula/2022. As orientações para a efetivação da matrícula seguirão via 
ClassApp, dia 06/12.  Após o período de matrícula as vagas não serão garantidas. 
 

10 – Disponibilização de resultados, pós- Rec.Paralela, somente pela INTERNET do 6º ano do E.F. ao 3º ano do E.M. 
a partir das 14h e horário do Exame Final. 
 

13 a 15 – Exame Final do 3º ano do E.F. ao 3º ano do E.M., conforme horário informado no Classroom, ClassApp e 
site da escola. 
 

16– Disponibilização dos resultados finais do Ens.Fund. ao Ensino Médio, somente pela INTERNET, a partir das 13h. 
    
17-  Formatura 3º ano do E. M. - Salão Nobre - às 20h. 
 
 

 LEMBRETES IMPORTANTES: 
 

 No período de Recuperação Paralela as aulas serão presenciais e seguirão um horário especial e o aluno poderá 
entrar na escola no horário específico de sua aula de recuperação. O horário das aulas e o calendário das provas 
de Recuperação Paralela serão divulgados no Classroom e site do I.E.B.V.M. Os componentes curriculares de Ens. 
Religioso, Música, Arte e Projeto de Vida darão orientações para a execução de trabalhos. 

 

 Os(as) alunos(as) que estão de exame final direto devem participar das aulas de Rec. Paralela e pedir orientações 
aos professores. 

Obs.: Os(as) alunos(as) que ficarem em exame final de Itinerário Formativo receberão as orientações via 
Classroom. 
 

 Os(as) alunos(as) que permanecerem na escola durante a Recuperação Paralela/plantão de dúvida sem horário 
de aula específica, ficarão estudando em sala determinada . 

 

 No período de Exame Final as provas terão início às 8h e o horário será indicado no Classroom e site do I.E.B.V.M.. 
 

 Site/SAF : https://www.serconet.com.br/sistemas/iebvm/saf/ 
 
 

 
“Convence-te de que Deus dará sempre aquilo que é melhor para ti”  

                                Mary Ward (1585-1645)  
                                                                                         Eq. Técnica e Direção 

 

Boas Festas!!! 

https://www.serconet.com.br/sistemas/iebvm/saf/

