
 

Cronograma de avaliações Ens. Fundamental        Início 25/09/17 

HORÁRIO 2º FEIRA 
25/09 

3º FEIRA 
26/09 

4º FEIRA 
27/09 

5º FEIRA 
28/09 

6º FEIRA 
29/09 

8h – 8:40h      

8:40h – 
9:40h 

Matemática 
 

Português  Inglês 
  

Literatura 
 

Espanhol 

10h-11:00h História Ciências 
 

Geografia Int. à Filosofia Redação  

Os alunos só serão dispensados a partir das 11h40m. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 No período da manhã, o horário será normal, às 8h e após as avaliações estarão dispensados para estudar para as avaliações seguintes.  
 Os alunos deverão estar no colégio, em dia de prova, em horário normal de aula, 8h. NÃO SERÁ PERMITIDO A ENTRADA DE ALUNOS APENAS PARA 

FAZER AS PROVAS. No período da tarde os alunos do fundamental estão dispensados para estudar. 
 Na  semana de provas o uniforme é obrigatório, inclusive na sexta feira. 
 Os alunos só poderão entregar a prova 1 hora após o início das avaliações. 
 No período de 03/10 a 09/10– Recomposição de conteúdos – Ensino Fundamental, na semana de recomposição de conteúdos, aula será normal. 

(Período de AVALIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO) 
 DIA 02/10/2017 – Prova de 2º chamada para os alunos que protocolarem na Secretaria do Colégio. O custo da prova é de R$ 15,00. A prova será 

realizada no período da tarde. 
 Não existe segunda chamada para avaliação de recomposição de estudos. 
 As notas bimestrais estarão disponíveis no Sistema para a visualização dos pais e responsáveis a partir do dia 13 de Outubro. 

  

 Cronograma de avaliações Ens. Médio     Início 25/09/2017 

HORÁRIO 6º FEIRA 2º FEIRA 3º FEIRA 4º FEIRA 5º FEIRA 6º FEIRA 2º FEIRA 



 

22/09 25/09 
 

26/09 
 

27/09 28/09 29/09 02/10 

8h – 8:50h 
Filosofia Português Química 

Espanhol 
 

Biologia Inglês 
SIMULADOS 

8:50h – 9:40h 

10h-10:50h 
Física História Redação Matemática Literatura Geografia 

10:50h -11:40h 
13h30 – 15h  Sociologia Arte     

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 No período da manhã, o horário será normal, às 8h e após as avaliações estarão dispensados para estudar para as avaliações seguintes.  
 Os alunos deverão estar no colégio, em dia de prova, em horário normal de aula, 8h. NÃO SERÁ PERMITIDO A ENTRADA DE ALUNOS APENAS PARA 

FAZER AS PROVAS. No período da tarde os alunos do fundamental estão dispensados para estudar. 
 Na  semana de provas o uniforme é obrigatório, inclusive na sexta feira. 
 Os alunos só poderão entregar a prova 1 hora após o início das avaliações 
 No período de 03/10/2017 a 06/10/2017 de – Recomposição de conteúdos – Ensino Fundamental, na semana de recomposição de conteúdos, aula será 

normal. (Período de AVALIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO) 
 Dia 21/09/2017 serão aplicados os simulados. 
 DIA 03/10/2017 – Prova de 2º chamada para os alunos que protocolarem na Secretaria do Colégio. O custo da prova é de R$ 15,00.  
 As notas bimestrais estarão disponíveis no Sistema para a visualização dos pais e responsáveis a partir do dia 13 de OUTUBRO. 

 


