Niterói, 25 de abril de 2019.
Comunicado - 12/19
Assunto: Calendário de 2ª Chamada – 6º Ano Manhã.
Estimados estudantes, pais e/ou responsáveis,
Segue o calendário de provas de 2ª Chamada do 1º Período para os alunos
do 6º ano do Ensino Fundamental do turno matutino:
2ª CHAMADA

HORÁRIO

DISCIPLINA
Língua Portuguesa, Redação e Educação
Física

13/05 - 2ª feira

9h05

14/05 - 3ª feira

9h05

Matemática 1 e Matemática 2

15/05 - 4ª feira

9h05

História e Ensino Religioso

16/05 - 5ª feira

9h05

Inglês e Geografia

17/05 - 6ª feira

9h05

Ciências, Arte e Empreendedorismo e
Projeto de Vida

Observações importantes:
• O conteúdo solicitado para as avaliações de todas as disciplinas é
referente a todo o conteúdo do 1º período letivo;
• O aluno que faltar à segunda chamada perderá a oportunidade de
substituir a nota da avaliação que faltou no período;
• As provas de 2ª chamada serão realizadas obrigatoriamente no turno do
aluno;
• Cada prova na 2ª chamada terá duração de 1 hora;
• Os alunos retornarão para as salas de aula após a realização das
avaliações em que foram inscritos.
Atenciosamente,
Prof. Leonardo Borba
Coordenador Pedagógico - Ensino Fundamental II
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