
 
 
                                                                                                

02/2019 

                                                                                                                 São Gonçalo 28 de fevereiro de 2019 

Assunto: Calendário de provas e simulado do 1°Período-   AV1 
                             

      Caros alunos e responsáveis, 
 
      Segue o calendário das provas e simulado. 
      Prepare-se diariamente para conquistar um bom desempenho. 
 

1° ANO 
 

DATA MATÉRIA 

18/03 – 2ª FEIRA PORTUGUÊS/ FILOSOFIA 

19/03 – 3ª Feira SOCIOLOGIA/HISTÓRIA 

20/03– 4ª Feira L. ESTRANGEIRA/ GEOMETRIA 

21/03 – 5ª Feira QUÍMICA/ GEOGRAFIA 

22/03 – 6ª Feira ÁLGEBRA/LITERATURA 

25/03 – 2ª Feira BIOLOGIA 

26/03 – 3ª Feira FÍSICA 

 
 
*As matérias de Ed. Física, Ed. Financeira e Artes fazem esta avaliação durante suas aulas com: 
seminários e trabalhos escritos, com o mesmo critério da prova. Redação será avaliada no 
simulado. 
 

➢ SIMULADO- 10/04 (60 questões com o conteúdo de todas as matérias) 

 
OBSERVAÇÕES: Conforme dispõe o regimento escolar interno, vigente e registrado, poderá 

ser concedida segunda chamada de avaliação, desde que razões justas se apresentem e que o 

responsável efetue a solicitação junto à coordenação, apresentando o motivo da falta, dentro 

de três dias a contar da data em que a prova foi realizada em primeira chamada. O 

pagamento da taxa estabelecida pela escola, por prova, deverá ser efetuado na secretaria, no 

ato da solicitação. 

Somente na hipótese de doença, com a devida apresentação do atestado médico no 
prazo supracitado, o aluno estará isento do pagamento. 
 
DICA: Falando em notas, vale ressaltar a importância do 1º Período. O resultado dele pode 
interferir de forma positiva ou negativa. Portanto, AULA DADA, AULA ESTUDADA. 

 
SUCESSO PARA TODOS! 

____________________________ 
                                                                                                   Coordenação do Ensino Médio 



 
 
                                                                                                

02/2019 

 
                                                                            São Gonçalo, 28 de fevereiro de 2019 

Assunto: Calendário de provas e simulado do 1°Período-   AV1 
 

                             
        Caros alunos e responsáveis, 
 
        Segue o calendário das provas e simulado. 
        Prepare-se diariamente para conquistar um bom desempenho. 

 
2° ANO 
 

DATA MATÉRIA 

18/03 – 2ª Feira FILOSOFIA/ QUÍMICA 2 

19/03 – 3ª Feira GEOMETRIA/ SOCIOLOGIA 

20/03– 4ª Feira ÁLGEBRA/ L. ESTRANGEIRA 

21/03– 5ª Feira HISTÓRIA/ GEOGRAFIA 

22/03 – 6ª Feira QUÍMICA 1/ LITERATURA 

25/03 – 2ª Feira BIOLOGIA/ PORTUGUÊS 

26/03– 3ª Feira FÍSICA 

 
*As matérias de Ed. Física, Ed. Financeira e Artes fazem esta avaliação durante suas aulas com: 
seminários e trabalhos escritos, com o mesmo critério da prova. Redação será avaliada no 
simulado. 
 

➢ SIMULADO- 10/04 (60 questões com o conteúdo de todas as matérias) 

 
OBSERVAÇÕES: Conforme dispõe o regimento escolar interno, vigente e registrado, poderá ser concedida segunda 

chamada de avaliação, desde que razões justas se apresentem e que o responsável efetue a solicitação junto à 

coordenação, apresentando o motivo da falta, dentro de três dias a contar da data em que a prova foi realizada em 

primeira chamada. O pagamento da taxa estabelecida pela escola, por prova, deverá ser efetuado na secretaria, no 

ato da solicitação. 

Somente na hipótese de doença, com a devida apresentação do atestado médico no prazo supracitado, o 
aluno estará isento do pagamento. 
 
DICA: Falando em notas, vale ressaltar a importância do 1º Período. O resultado dele pode interferir de forma 
positiva ou negativa. Portanto, AULA DADA, AULA ESTUDADA. 

 
SUCESSO PARA TODOS! 

____________________________ 
Coordenação do Ensino Médio 

 

 



 
 
                                                                                                

02/2019 

                                                                                                       São Gonçalo, 28 de fevereiro de 2019 
            

   
Assunto: Calendário de provas e simulado do 1°Período-   AV1 

                            
       Caros alunos e responsáveis, 
 
        Segue o calendário das provas e simulado. 
        Prepare=se diariamente para conquistar um bom desempenho. 
   
* AV1  - 25/03 - 2ª Feira - Simulado CST com 60 questões baseadas no estilo UERJ e uma 
redação. 
* AV2  - abaixo 
 

3° ANO 
 

DATA MATÉRIA 

10/04 – 4ª Feira L. ESTRANGEIRA/ BIOLOGIA 1/ QUÍMICA 1 

11/04 – 5ª Feira HISTÓRIA2/ SOCIOLOGIA 

12/04 – 6ª Feira GEOMETRIA/ LITERATURA 

15/04 – 2ª Feira ÁLGEBRA/ FILOSOFIA/PORTUGUÊS 

16/04 – 3ª Feira HISTÓRIA 1/ FÍSICA 1 

17/04 – 4ª Feira FÍSICA  2 / BIOLOGIA  2 

25/04 – 5ª Feira GEOGRAFIA/ QUÍMICA 2 

 
AV3- SIMILADO SOMOS 

 

➢ 1° DIA- 29/04- Linguagens e Ciências Humanas / Redação 

➢ 2° DIA- 02/05- Matemática e Ciências da Natureza 
 

OBSERVAÇÕES: Conforme dispõe o regimento escolar interno, vigente e registrado, poderá ser concedida segunda 

chamada de avaliação, desde que razões justas se apresentem e que o responsável efetue a solicitação junto à 

coordenação, apresentando o motivo da falta, dentro de três dias a contar da data em que a prova foi realizada em 

primeira chamada. O pagamento da taxa estabelecida pela escola, por prova, deverá ser efetuado na secretaria, no 

ato da solicitação. 

Somente na hipótese de doença, com a devida apresentação do atestado médico no prazo supracitado, o 
aluno estará isento do pagamento. 
 
DICA: Falando em notas, vale ressaltar a importância do 1º Período. O resultado dele pode interferir de forma 
positiva ou negativa. Portanto, AULA DADA, AULA ESTUDADA. 

 
SUCESSO PARA TODOS! 

____________________________ 
Coordenação do Ensino Médio 


