
  
   Instituto Educacional Londrina 
  Telefone: (031)3637-0897         
   E-mail: institutolondrina@gmail.com 

 
 

ENCERRAMENTO 2° BIMESTRE 
 

Datas importantes próximas 
01/julho a 12/julho Avaliações do 2°Bimestre 

06/jul e 13/jul (sáb) 2ª chamada de avaliações (verificar abaixo os casos que se aplicam) 

12/julho Último dia de aula antes das férias de julho 

30/julho Retorno às aulas (Início do 3º Bimestre) 
*Os alunos já deverão estar com os livros referente ao bimestre 

31/julho Os alunos que ficaram abaixo da média receberão os Trabalhos de 
recuperação 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
→ As Avaliações do 2º bimestre ocorrerão entre os dias 01 de julho de 2019 e 12 de julho de 2019, 
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. 
 

→ As notas poderão ser visualizadas através do Boletim Web (lembrando que há um prazo para os 
professores fazerem o lançamento das mesmas). 
 

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 06 de julho 
de 2019 (sábado) e 13 de julho de 2019 (sábado) às 09h00.   
 

DATA DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DE 2ª CHAMADA:  
06 DE JULHO DE 2019 (SÁBADO) E 13 DE JULHO DE 2019 (SÁBADO) ÀS 09H00 
 

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  

2° BIMESTRE - 2019 

7° ANO/9 – 702 
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DIA DA 
SEMANA 

DATA DISCIPLINA MATÉRIAS DA PROVA 

Segunda 01/07 Inglês 
• Was e Were - Páginas: 153 e 166   

• Simple Past - Páginas: 169 e 174 

• Toda a matéria do Caderno de Inglês 

Terça  02/07 X X 

Quarta  03/07 Produção • Conteúdos serão passados pelo professor 

Quinta  04/07 X X 

Sexta  05/07 História 

• Unidade 2 – Reforma e Contrarreforma 

• Unidade 3 – Novas formas de pensar desenvolvimento cientifico 

• Unidade 4 – Formação das monarquias nacionais 

• Trabalho de Revisão 

Segunda 08/07 Matemática 

• Números racionais. ( módulo, simétrico, oposto, inverso, localização 
na reta numérica, geratrizes, transformação de decimais em fração 
e de fração em decimais. 

• Operações com números racionais (adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação)  

• Expressões numéricas com números racionais. 

• Probabilidade. 

• Porcentagem. 

• Geometria: Área e perímetro com números racionais e  

• Circunferência. 

• Probleminhas envolvendo conteúdos estudados. 

Terça  09/07 Português 

• Texto e interpretação de gêneros textuais. 

• Linguagem verbal e não verbal/ linguagem formal e informal  

• Transitividade ( verbo transitivo direto, indireto e intransitivo) 

• Termos da oração (sujeito e predicado), verbo de ligação, 
predicado verbal, adjunto adnominal. 

• Análise morfológica e sintática  

• Ortografia atualizada. 
Toda matéria estudada no 2ºbim 

Quarta  10/07 Geografia • Conteúdos serão passados pelo professor 

Quinta  11/07 Ciências 
• Ar atmosférico e efeitos nocivos da poluição; 

• Trabalho e energia (energia cinética e energia gravitacional); 

• Termologia. 

Sexta  12/07 

Literatura 
• Elementos da narrativa  

• Matéria do caderno sobre o livro guarani 

Artes 

• Unidade 1 – Renascimento cultural e sua influência na arte 

• Unidade 2 – Renascimento artístico: valorização do ser humano 

• Unidade 3 – Teatro e dança no Renascimento  

• Festas Juninas 

• Trabalho de Revisão 
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