Vila Matilde

24/09
25/09
26/09
27/09
28/09

Calendário e Conteúdos
Avaliação Bimestral – 3° Bimestre
1°A EM.
c

DATA
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

DISCIPLINAS
Química
Física
Biologia
Matemática
História

Inglês
Espanhol
Português
Geografia

Atenção para os avisos:
As avaliações serão feitas no horário de aula do professor. Não será
permitido, estudar nas aulas de outras disciplinas, pois não podemos
parar os conteúdos da semana.
Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante!
Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais
necessários para as aulas.
O aluno que utilizar o celular em sala de aula, terá o celular recolhido,
sua prova zerada e NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os
celulares deverão estar dentro das mochilas, desligados. Não
aceitaremos reclamações posteriores.
Os alunos que perderem alguma avaliação, estarão automaticamente
convocados para a prova substitutiva. Evite ausentar – se nos dias de
avaliações.
Os alunos farão as avaliações

substitutivas,

somente mediante

apresentação do atestado médico ou comprovante de pagamento da taxa
no valor de R$25,00 por prova, na tesouraria da Escola.
Data da Prova Substitutiva: 01/10 – (segunda - feira) - 12h.

Vila Matilde

24/09
25/09
26/09
27/09
28/09

Calendário e Conteúdos
Avaliação Bimestral – 3° Bimestre
2°A EM.

DATA
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

DISCIPLINAS
Biologia
História
Química
Matemática
Geografia

Inglês
Espanhol
Português
Física

Atenção para os avisos:
As avaliações serão feitas no horário de aula do professor. Não será
permitido, estudar nas aulas de outras disciplinas, pois não podemos
parar os conteúdos da semana.
Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante!
Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais
necessários para as aulas.
O aluno que utilizar o celular em sala de aula, terá o celular recolhido,
sua prova zerada e NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os
celulares deverão estar dentro das mochilas, desligados. Não
aceitaremos reclamações posteriores.
Os alunos que perderem alguma avaliação, estarão automaticamente
convocados para a prova substitutiva. Evite ausentar – se nos dias de
avaliações.
Os alunos farão as avaliações

substitutivas,

somente mediante

apresentação do atestado médico ou comprovante de pagamento da taxa
no valor de R$25,00 por prova, na tesouraria da Escola.
Data da Prova Substitutiva: 01/10 – (segunda - feira) - 12h.
Português
Literatur

Vila Matilde

24/09
25/09
26/09
27/09
28/09

c

Calendário e Conteúdos
Avaliação Bimestral – 3° Bimestre
3°A EM.

DATA
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

DISCIPLINAS
Química
Geografia
Biologia
Matemática
História

Português
Espanhol
Inglês
Física

Atenção para os avisos:
As avaliações serão feitas no horário de aula do professor. Não será
permitido, estudar nas aulas de outras disciplinas, pois não podemos
parar os conteúdos da semana.
Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante!
Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais
necessários para as aulas.
O aluno que utilizar o celular em sala de aula, terá o celular recolhido,
sua prova zerada e NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os
celulares deverão estar dentro das mochilas, desligados. Não
aceitaremos reclamações posteriores.
Os alunos que perderem alguma avaliação, estarão automaticamente
convocados para a prova substitutiva. Evite ausentar – se nos dias de
avaliações.
Os alunos farão as avaliações

substitutivas,

somente mediante

apresentação do atestado médico ou comprovante de pagamento da taxa
no valor de R$25,00 por prova, na tesouraria da Escola.
Data da Prova Substitutiva: 01/10 – (segunda - feira) - 12h.

