COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

COMUNICADO nº 62/DE, de 9 de setembro de 2022

ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO DO ENSINO MÉDIO

Senhores responsáveis,

1. O Colégio Militar de Manaus informa que o Calendário do Ensino Médio do corrente
ano foi alterado no dia 9 de setembro de 2022, de acordo com as orientações da DEPA e
conforme o quadro abaixo:
Avaliação

A7
Avaliação da
Base Comum

A8
Avaliação do
Itinerário
Formativo

Alteração/Observação
- As avaliações serão realizadas por disciplina;
- Serão aplicadas ao longo do 3º Trimestre (teve início na Semana 30 e
término na Semana 39), conforme calendário retificado e serão
compostas por no mínimo 2 (dois) instrumentos de avaliação diferentes
para disciplinas com mais de 2 (dois) tempos semanais e 1 (um)
instrumento para disciplinas com um tempo de aula semanal, a cargo do
docente;
- A Nota final da A7 será lançada no SINCOMIL e disponibilizada pelo
docente da disciplina ao aluno, no final do trimestre, por disciplina, até
48 horas antes da aplicação da A9.
- As avaliações serão realizadas nos moldes do IF Carreiras Militares
(CAMIL) e Carreiras Universitárias (CAUNI), por disciplina;
- Serão aplicadas ao longo do 3º Trimestre (início na Semana 33 e
término na Semana 39), conforme calendário retificado e serão
compostas por no mínimo 2 (dois) instrumentos de avaliação diferentes
para disciplinas com mais de 2 (dois) tempos semanais e 1 (um)
instrumento para disciplinas com um tempo de aula semanal, a cargo do
docente;
- A Nota final da A8 será lançada no SINCOMIL e disponibilizada pelo
docente da disciplina ao aluno, no final do trimestre, por disciplina, até
48 horas antes da aplicação da A9.

- Avaliações cumulativas entre os trimestres, obedecendo à proporção
de até 20% dos trimestres anteriores.
- Será confeccionada pelo CMM, por área do conhecimento, para todos os anos escolares do EM (inclusive o 3º ano/EM), terão 3 (três)
horas de duração em todos os dias previstos e sua aplicação obedecerá às seguintes datas:
1ª Chamada:
A9
Avaliação da
Base Comum

- 08 NOV 22 (3ª feira): Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
- 10 NOV 22 (5ª feira): Ciências Humanas e suas Tecnologias;
- 16 NOV 22 (4ª feira): Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
- 18 NOV 22 (6ª feira): Matemática e suas Tecnologias.
2ª Chamada:
- 11 NOV 22 (6ª feira): Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
- 17 NOV 22 (5ª feira): Ciências Humanas e suas Tecnologias;
- 21 NOV 22 (2ª feira): Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
- 23 NOV 22 (4ª feira): Matemática e suas Tecnologias.

2. Outrossim, informamos que o novo calendário poderá ser acessado no endereço
eletrônico:https://www.cmm.eb.mil.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category
&id=9&Itemid=310

