
Atenciosamente, 

Leonardo Borba 
Coordenação do Ensino Fundamental II 

 

Niterói, 31 de outubro de 2018. 
 

 

Estimados estudantes, pais e ou responsáveis,  
 
Segue o calendário das provas de Recuperação do 3º período para os alunos dos 9ºs anos 
do Ensino Fundamental do turno vespertino: 
 

Data Disciplina Horário 

30/11 – 6ª feira 

 
Geometria (Mat 2) 

Redação 
Inglês 

 

16h às 18h30 

03/12 – 2ª feira 
Língua Portuguesa 
Ensino Religioso 

Artes 
Física 

16h às 18h30 

04/12 – 3ª feira 

 
História 
Biologia  
Espanhol 

 

16h às 18h30 

05/12 – 4ª feira 

 
Álgebra – (Mat 1) 

Geografia 
Química 

 

16h às 18h30 

 

Observações importantes: 
 

• O aluno deverá chegar no horário regular de aula. O aluno sem uniforme não 
poderá fazer a prova. 

• O aluno que faltar à recuperação ficará com a média do 3º período.  

• A nota de recuperação só servirá como substituição se for maior que a média obtida 

no período.  

• Não será permitida a entrada do aluno apenas para fazer a prova. O mesmo 
deverá assistir aula normal até o horário do recreio. 

• Os alunos que não estiverem em recuperação serão liberados após o recreio. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL II 

9º ANO - Tarde  
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