
 

  

Cronograma de Avaliações  

   Ensino Fundamental II  

                         2º trimestre 

 
 

   Avaliação Data 

Avaliação de Língua Portuguesa 17/06/19 (2ª feira) 

Avaliação de Geografia 19/06/19 (4ª feira) 

Avaliação de Ciências 25/06/19 (3ª feira) 

Avaliação de História 27/06/19 (5ª feira) 

Avaliação de Ensino Religioso 28/06/19 (6ª feira) 

Avaliação de Matemática 02/07/19 (3ª feira) 

Avaliação de Espanhol -8º e 9º anos 04/07/19 (5ª feira) 

Avaliação de Inglês 05/07/19 (6ª feira) 

Avaliação de Ensino Religioso 12/08/19 (2ª feira) 

Avaliação de Inglês 14/08/19 (4ª feira) 

Avaliação de Língua Portuguesa 19/08/19 (2ª feira) 

Avaliação de Geografia 20/08/19 (3ª feira) 

Avaliação de Ciências 22/08/19 (5ª feira) 

Avaliação de História 26/08/19 (2ª feira) 

Avaliação de Matemática 27/08/19 (3ª feira) 

Avaliação de Espanhol -8º e 9º anos 29/08/19 (5ª feira) 

Provão 31/08/19 (sábado) 

 Relembramos que em caso de ausência:: 
 
- O aluno realizará a avaliação em 2ª chamada no final do trimestre, com justificativa de um responsável na                   

agenda escolar JUNTAMENTE com apresentação de um documento que comprove a ausência (por             

exemplo, atestado médico, odontológico), NÃO REPETIREMOS AVALIAÇÃO IMEDIATAMENTE, SOMENTE         

NA DATA MARCADA. É necessário um documento que comprove a ausência. Os casos em que o aluno se                  

ausente no dia da avaliação sem justificativa ele fará recuperação ao final do trimestre. 
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