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1. Durante os períodos  da P1 e P2,  as aulas regulares da manhã e tarde são suspensas. Já no período das 
Provas Trimestrais (de Filosofia, Sociologia, Ensino Religioso, Inglês e Espanhol), as aulas serão normais, 
exceto no horário de realização das provas. 

2. Provas Substitutivas: 
a) Só terão direito à realização da Prova Substitutiva os alunos que faltarem por motivo de doença ou outro 

fato de grande relevância. 
b) O aluno deverá apresentar atestado e/ou justificativa por escrito e aguardar autorização da Orientadora 

Educacional para, então, receber o requerimento a ser preenchido pelos pais ou responsável e, após, 
efetuar o pagamento na tesouraria da escola até, no máximo, a véspera da realização da prova. 

c) O aluno que entregar atestado médico estará isento do pagamento. 
d) O aluno só terá direito a uma prova substitutiva, por trimestre, em cada componente curricular. 
e) No dia da aplicação da prova, o aluno só poderá fazer duas provas. Caso tenha perdido mais provas, 

deverá fazê-las em outro(s) dia(s) e horário(s), a serem verificados pela Orientadora Educacional.  
 

P1 - de 06 a 09  
de junho  

1ª Prova 
das 7h30 às 9h15 

2ª Prova 
das 9h45 às 11h30 

Observação 

Dia 06 – 3ª feira Matemática Literatura Após as provas, os alunos 
poderão tirar dúvidas com os 
Professores presentes na escola, 
com os monitores, à tarde, e/ou 
estudar em grupo na escola. 

Dia 07 – 4ª feira Física Geografia 

Dia 08 – 5ª feira Biologia História 

Dia 09 – 6ª feira Química Redação 

Provas Substitutivas - das 14h às 17h 

- 19/06 - 1ª série 
- 20/06 - 2ª e 3ª séries 

Provas Trimestrais  
de 14 a 18 de agosto 

das 7h15 às 8h45 
Provas de Recuperação  

- das 14h às 17h 

Dia 14 – 2ª feira                                                 Ensino Religioso 28/08 - ER, Espanhol e Sociologia – 1as série 
 Dia 15 – 3ª feira Sociologia 29/08 - ER, Espanhol e Sociologia – 2as e 3as séries 
 Dia 16 – 4ª feira Espanhol 30/08 - Filosofia e Inglês – 1as série  
 Dia 17 – 5ª feira Inglês 31/08 - Filosofia e Inglês – 2as e 3as séries  
 Dia 18 – 6ª feira  Filosofia 

 Durante esse período de Provas, as demais aulas da manhã, exceto às destinadas à realização da 
prova, e as da tarde, serão normais. 

 Em Ensino Religioso, Filosofia, Sociologia, Inglês e Espanhol os alunos realizam uma única prova no 
trimestre com valor 6,0 e, se tirarem nota menor que 3,6, deverão fazer a prova de recuperação, na 
data indicada acima. 

P2 - de 07 a 10 
de agosto 

1ª Prova 
das 7h30 às 9h15 

2ª Prova 
das 9h45 às 11h30 Observações 

Dia 07 – 2ª feira  Física Geografia Após as provas: 
- haverá aulas de Recuperação 
Paralela, de acordo com 
calendário a ser enviado 
oportunamente. 
- Os alunos poderão tirar dúvidas 
com os Professores presentes no 
dia, com os monitores, das 14h às 
17h, e/ou estudar em grupo na 
escola, das 14h às 17h. 

Dia 08 – 3ª feira Química História 

Dia 09 – 4ª feira Matemática Redação 

Dia 10 – 5ª feira Biologia Literatura 

 Provas Substitutivas (P2 e/ou Trimestral) – das 14h às 17h 

22/08 – 2ª e 3ª séries 
23/08 – 1ª série 

  

Educação Infantil - Ensino Fundamental - Ensino Médio 

 


