
 

Niterói, 08 de agosto de 2019. 

Comunicado – 48 /19   
Assunto: 2ª Chamada e Recuperação - 2° ao 5° ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

 

Prezados pais e/ou responsáveis, saudações Lassalistas! 
 

2º PERÍODO/2019  
2ª CHAMADA – AV1 E AV2 (3º ao 5º ano) 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 

PORTUGUÊS CIÊNCIAS HISTÓRIA MATEMÁTICA 
GEOGRAFIA 

INGLÊS 
 

Observações Importantes:  
- As avaliações de 2ª Chamada serão aplicadas durante o turno dos alunos, sendo assim, para 
realizarem as provas, os estudantes serão encaminhados para as salas de aplicação. 
- Cada prova terá a duração de 1 (uma) hora e os alunos retornarão para as salas após a realização 
das avaliações em que foram inscritos. 
- O conteúdo solicitado para as avaliações de todas as disciplinas é referente ao 2º período letivo 
(AV1 e AV2) conforme respectivos cronogramas de estudos enviados anteriormente. 
- O responsável que não entregar o Requerimento de 2ª Chamada dentro do prazo estipulado, 
impossibilitará o(a) aluno(a) a realizar a avaliação. 

 
 
 

RECUPERAÇÃO – 2º Período (2º ao 5º ano) 

SÁBADO 
08h às 12h 

SÁBADO 
08h às 12h  

SÁBADO 
08h às 12h 

14/09 21/09 28/09 

MATEMÁTICA E HISTÓRIA CIÊNCIAS E INGLÊS 
LÍNGUA PORTUGUESA E 

GEOGRAFIA 
 

Observação: 
• As avaliações acontecerão no prédio do Ensino Médio; 
• O conteúdo solicitado para as avaliações de todas as disciplinas é referente ao 

conteúdo estudado para a AV1 e AV2 do 2º Período; 
• As provas de recuperação serão realizadas aos sábados conforme calendário acima; 
• O aluno que faltar à recuperação ficará com a média obtida no 2º período;  
• A nota de recuperação só servirá como substituição se for maior que a média obtida 

no período; 
• Não há 2ª chamada da avaliação de recuperação; 
• Cada prova na recuperação terá duração de 1 hora e 20 minutos; 
• Os alunos serão liberados após o término das provas. 

                                                                                            Atenciosamente,  
 

Carolina Pimenta           
Coordenação do Ensino Fundamental I 

 


