
  

 

  
 
 
 

Niterói, 11 de junho de 2018. 
 
 
Segue calendário das avaliações do 2º período para o 7º ano do Ensino Fundamental II: 
 

AV 1 Disciplina Horário 

19/06 – 3ª feira Redação 13h50 – 15h30 

25/06 – 2ª feira História 
 

13h50 – 15h30 

26/06 – 3ª feira Geografia 
 

13h50 – 15h30 

28/06 – 5ª feira Inglês 
 

13h50 – 15h30 

29/06 – 6ª feira Espanhol 
 

13h50 – 15h30 

30/06 – Sáb. 
 

Ciências 
 

 
8h – 9h40 

02/07 – 2ª feira Matemática 
 

13h50 – 15h30 

03/07 – 3ª feira Língua Portuguesa 
 

13h50 – 15h30 

                    
Observações importantes: 
 

1) O(a) aluno(a) deverá chegar no horário normal de entrada, 12h50; 
2) No dia em que ocorrerem duas provas, o aluno deverá fazer ambas, sem a 

possibilidade de fazer apenas uma delas; 
3) O aluno que faltar a uma ou mais provas deverá fazer segunda chamada, que 

ocorrerá no período de 27 a 31 de agosto, de acordo com calendário 
específico, que será enviado mais adiante; 

4) Na AV1, as disciplinas de Artes, Educação Física e Ensino Religioso 
serão avaliadas, através de trabalhos específicos, comunicados 
previamente às famílias, com critérios estabelecidos pelos respectivos 
professores; 

5) O pedido de revisão de provas deverá ser feito até 48h, após a entrega 
da mesma, mediante preenchimento de formulário próprio na 
coordenação. 

 
 
 

      Atenciosamente, 
 

Prof. Leonardo Borba 
Coordenador Ensino fundamental II 

ENSINO FUNDAMENTAL II 
7º ano (TARDE) - 11 /18 
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