O Grupo gestor do Colégio estadual da Polícia Militar de Goiás Ayrton Senna, informa a seus
alunos e seus responsáveis que nos dias 23, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021, o CEPMG-AS em
cumprimento a determinação expedida pela Coordenação Regional de Educação de Goiânia,
estará aplicando avaliação diagnóstica para os alunos matriculados na Instituição. As provas
das disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa acontecerão dentro dos respectivos turnos
conforme calendário abaixo e ainda valerão ponto como Atividades Diversas referente ao 1º
Bimestre.
As provas do turno matutino terão início às 0830hs, podendo os alunos adentrarem à escola a
partir das 08hs e se dirigirem diretamente para a sala de aula.
As provas do turno vespertino terão início às 1430hs, podendo os alunos adentrarem à escola
a partir das 14hs e se dirigirem diretamente para a sala de aula.
As provas do turno noturno terão início às 1930hs, podendo os alunos adentrarem à escola a
partir das 19hs e se dirigirem diretamente para a sala de aula.

23/02/2021: 3ª Séries matutino/Noturno e 9ºs Anos vespertino
24/02/2021: 2ª Séries matutino/Noturno e 8ºs Anos Vespertino
25/02/2021: 1ª Séries matutino/noturno e 7ºs Anos vespertino
26/02/2021: 6ºs vespertino

REGRAMENTO PARA OS DIAS DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS

•
As provas serão aplicadas de forma escalonada e respeitando o distanciamento social
exigido. Vejam o calendário de aplicação para saber quando será sua vez de ir ao colégio;
•
Aqui esclarecemos que cada série/ano realizará a prova em um dia específico,
obedecendo os critérios de quantitativo de alunos por m² e consequentemente a capacidade
máxima de pessoas em ambientes pedagógicos da parte interna da instituição de ensino
CEPMG-AS.
•
As provas terão duração de 2h; os alunos deverão permanecer no colégio por um
tempo mínimo de 1h, logo em seguida, a medida em que forem terminando suas avaliações,
serão liberados para irem para casa sem provocarem aglomerações.
•
O uniforme previsto para os alunos acessarem o Colégio nos dias das avaliações é o
agasalho ou educação física e em caso excepcional poderá estar vestindo a farda, sendo
obrigatório o uso de máscara de proteção facial.
•
Os (as) alunos (as) devem trazer para escola no dia de suas avalições além da agenda,
apenas lápis, caneta azul e borracha (não é necessário trazer mochila).
•
Os (as) alunos (as) devem trazer no dia de suas avalições uma garrafa/squeezes de
água, a qual já deverá vir cheias de casa, para evitar aglomerações nos corredores da escola.

•
Para evitar aglomerações, o acesso ao colégio nos dias das avaliações, será pelo portão
Central/principal, assim como também a liberação dos alunos ocorrerá pelo mesmo portão.
•
Para segurança de todos, o número de alunos em cada sala de aula será reduzido, para
isso as turmas serão dividas ao meio ficando compostas por 50% do número de alunos por
sala, assim, estaremos postando e divulgando tanto na plataforma GR-8 na aba AVISOS como
também no interior da escola a listagem das turmas e da divisão de salas.
•
Os (as) aluno (as) deverão verificar com antecedência a sala em que irá fazer suas
avaliações e, ao chegar no colégio, deverá se dirigir imediatamente para essa sala. Assim
como, quando for liberado, será imediatamente encaminhado ao portão de saída, a fim de
evitar qualquer tipo de contato entre alunos e aglomerações.
•
Os (as) alunos (as) ao comparecerem à escola para realizar suas avaliações deverão
estar atendendo todos os artigos, incisos e itens regulamentares previstos do regimento
Interno dos CEPMGs, como exemplo, os alunos devem estar barbeados e com cabelos
cortados dentro do padrão CEPMG, enquanto que as alunas deverão estar com cabelos presos
de maneira regulamentar e ainda todos alunos não podem estar usando adereços.

