
     Cronograma de avaliações Ens. Fundamental    4º bimestre    19/11/2018 

HORÁRIO 2ª FEIRA 
19/11 

3º FEIRA 
20/11 

4º FEIRA 
21/11 

5º FEIRA 
22/11 

6º FEIRA 
23/11 

3º FEIRA 
27/11 

8h00 – 9h40 Prova Literatura Prova 
Matemática 

 

Prova Geografia Prova Inglês 
 

Prova Ciências SIMULADO 

9h40 – 10h00 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

 
10h00- 11h40 

Prova Redação Prova História Prova Espanhol 
 

Prova Português Prova Int. à 
Filosofia 

SIMULADO 

 Prova Artes 
Apenas 9º ano 

    9º ANO  

Saídas 11h40  xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Atenção 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

� Os alunos deverão estar no colégio, em dia de prova, em horário normal de aula, 8h.  
� No período da tarde na semana de provas, os alunos do fundamental estão dispensados para estudar. 

� Na semana de provas o uniforme é obrigatório, inclusive na sexta feira.  ATENÇÃO 

� DIA 28 de Novembro – Prova BIMESTRAL de 2º chamada as 13h00 para os alunos que protocolarem na Secretaria do Colégio. O custo da prova é de R$ 15,00.  
� No período de 29/11 a 05/12  – Semana Recomposição de conteúdos – semana de aula  normal. (Período de feedback  e de  RECUPERAÇÃO),  
� As provas de recomposição das seguintes disciplinas (3 ou 4 aulas semanais): Matemática, ciências, português, história e geografia serão aplicadas pelo 

professor no horário de aula. 
� As disciplinas filosofia, inglês, espanhol, literatura/redação, (que possuem 2 aulas semanais), as provas de recomposição serão aplicadas nas Quartas e sextas a 

tarde na semana de recomposição.  
� Dia 05/12 ( Filosofia/Inglês) quarta-feira  13h:30min as 17h00  
� Dia 07/12(Espanhol/Literatura/redação) sexta-feira das 13h30min as 17h00.  

� Não são aplicadas provas de segunda chamada de recomposição de conteúdos. ATENÇÃO 
� As disciplinas de Educação Física e Arte serão avaliadas por trabalhos práticos e teóricos em sala. Menos a disciplina de Artes do 9º ano que terá avaliação. 
� 10 e 11/12 provas de exames finais   
� 12/12 pela manhã Conselho de Classe  
� 13/12 Formatura terceirão – Espaço Vecchia 
� As notas bimestrais estarão disponíveis no Sistema/Portal do aluno para a visualização dos pais e responsáveis a partir do dia 14 de Dezembro /2018 

 
14 Dezembro último dia de Aula / Encerramento das atividades em sala 


