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AVALIAÇÕES 4° BIMESTRE 
 

Datas importantes próximas 

29/nov a 12/dez Avaliações do 4° Bimestre 

13/dez Feriado de Santa Luzia 

14/dez Último dia de aula / Formatura alunos 9° Ano 

17/dez a 20/dez Período destinado à Recuperação Final 

21/dez Entrega dos Resultados 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
→ As Avaliações do 4º bimestre ocorrerão entre os dias 29 de novembro a 12 de dezembro de 2018, 
conforme horário apresentado ao lado. 
 

→ Não é possível antecipar as avaliações para os alunos, por quaisquer motivos.  
 

→ A escola NÃO libera os Alunos após as Avaliações. Nos horários anteriores e posteriores às 
avaliações haverá aula normalmente. 
 

→ Os alunos só poderão ser liberados se houver motivo justificável (médico, compromisso agendado, 
etc), sendo OBRIGATÓRIO que o RESPONSÁVEL busque o aluno, mesmo que diariamente ele vá 
embora desacompanhado. A secretaria deverá ser informada antecipadamente por meio de bilhete 
assinado e ligação. 
 
2ª CHAMADA DE PROVAS 
→ O aluno que não comparecer nos dias e nos horários em que serão aplicadas as avaliações terá 
direito de realizar a (s) avaliação (ões) em Segunda Chamada, que serão aplicadas nos dias 07 de 
dezembro de 2018  e 12 de dezembro de 2018 (sexta), às 14h00.   
 
DATA DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DE 2ª CHAMADA:  
07 de dezembro e 12 de dezembro às 14h00. 
 

TABELA DE PREÇOS 2ª CHAMADA  

R$ 10,00 (por disciplina) 
 

ISENÇÃO: Estão isentos de pagamento da taxa de aplicação de 2ª chamada os alunos que se 
enquadrarem nos seguintes casos: 
 

Caso I – por razões de luto ou gala, no prazo previsto em lei;  
Caso II – por motivo de convocação oficial;   
Caso III – quando afastado das atividades escolares por recomendação médica;  
Caso IV – quando doente ou com impedimento de locomoção física, COM ATESTADO. 
 

INSCRIÇÃO: A inscrição para realização da 2ª chamada deverá ser feita na secretaria da escola, com o 
máximo de antecedência possível. O pagamento poderá ser feito no dinheiro, cartão de débito ou crédito. 
 

 O não comparecimento do aluno significa que o mesmo optou por não fazer a avaliação e 
acarretará na nota “0” zero para esta atividade.  

 

HORÁRIO DE AVALIAÇÕES  

4° BIMESTRE - 2018 

9° ANO/9 – 901 
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Att. 
A secretaria 

DIA DA 
SEMANA 

DATA DISCIPLINA MATÉRIAS DA PROVA 

Quinta-Feira      29/11/2018 Inglês 

 Passive Voice - Páginas: 05 e 06 
 Past Passive Voice - Páginas: 16 e 17  
 Simple Past - Verbos Irregulares - Páginas: 21 e 22 
 Toda a matéria do Caderno de Inglês 

Sexta-Feira      30/11/2018 Produção  Conteúdos serão passados pelo professor 

Segunda-Feira 03/12/2018 Português 

 Figuras de linguagem I - Páginas: 39 a 42   
 Figuras de linguagem II - Páginas: 46 e 47 
 Homônimos e Parônimos - Páginas: 50 e 51 
 Concordância Nominal - Páginas: 63 a 66 
 Outros casos de concordância nominal - Páginas:  
69  e 71  
 Regência Verbal - Páginas: 88 a 91  
 Toda a matéria do Caderno de Português 

Terça-Feira      04/12/2018 X X 

Quarta-Feira      05/12/2018 

História 
 Unidade 1, 2 e 4 
 Trabalho de Revisão 

Artes 
 Unidades 1 e 2 
 Consciência Negra (Interpretação) 

Quinta-Feira      06/12/2018 Ciências 
 Leis de Lavoiseier e Proust; 
 A química descritiva; 
 Óptica geométrica. 

Sexta-Feira      07/12/2018 Literatura  Conteúdos serão passados pelo professor 

Segunda-Feira 10/12/2018 Matemática 

Livro: volume 3 
 Teorema de Pitágoras.  
 Trigonometria (índice de elevação, seno, cosseno e 

tangente, tabelas trigonométricas).  
 

Livro: volume 4 
 Cálculo de áreas: retângulo, quadrado, 

paralelogramo, triângulo, losango e trapézio. Área de 
polígono regular. ( hexágono ) 

 Área do círculo. 
 Circunferência 
 Volume 
 Problemas envolvendo conteúdos estudados. 

Terça-Feira 11/12/2018 X X 

Quarta-Feira 12/12/2018 Geografia  Conteúdos serão passados pelo professor 
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