
Colégio Salesiano São Gonçalo 

Escola de Educação Básica 

 

 

Calendário de Avaliações Mensais 
1º Bimestre 

8º ano 
 

Componente Curricular Aplicação Horário 

LEM 10/03/2020 (Terça - feira) 11h40 às 12h30 

(para os alunos do 

período matutino) 

17h30 às 18h20 

(para os alunos do 

período vespertino) 

Português 11/03/2020 (Quarta - feira) 

Matemática 17/03/2020 (Terça – feira) 

História  18/03/2020 (Quarta – feira) 

Ciências  24/03/2020 (Terça – feira) 

Geografia  25/03/2020 (Quarta – feira) 

Simulado - CSSG 04/04/2020 (Sábado) 8h 

 

2ª Chamada 

Componente Curricular Aplicação 

LEM/ Português 12/03/2020 (Quinta – feira) 

Matemática/ História 26/03/2020 (Quinta – feira) 

Ciências/ Geografia 27/03/2020 (Sexta – feira) 

Obs.: A 2ª Chamada será realizada mediante solicitação e pagamento da taxa 
correspondente, uma vez que este serviço não está incluso no valor da anuidade 
escolar, conforme Cláusula 10ª do CPSE. O (a) aluno (a) poderá requerer a isenção 
desta taxa com a apresentação de atestado médico. 

Horário da 2ª chamada: 

8h para os alunos que estudam no período vespertino; 

14h para os alunos que estudam no período matutino. 

Atenciosamente,   
 

 

 

 

 



Colégio Salesiano São Gonçalo 

                   Escola de Educação Básica 

 

 

Calendário de Avaliações Mensais 
1º Bimestre 

9º ano 
 

Componente Curricular Aplicação Horário 

LEM/Química 11/03/2020 (Quarta – feira) 
11h40 às 12h30 

(para os alunos do 

período matutino) 

17h30 às 18h20 

(para os alunos do 

período vespertino) 

Português 13/03/2020 (Sexta – feira) 

Matemática 18/03/2020 (Quarta – feira) 

História 20/03/2020 (Sexta – feira) 

Simulado Poliedro 23/03/2020 (Segunda – feira) 

Física 25/03/2020 (Quarta – feira) 

Geografia 27/03/2020 (Sexta – feira) 

 

2ª Chamada 

Componente Curricular Aplicação 

LEM/ Química 16/03/2020 (Segunda – feira) 

Português/Matemática  23/03/2020 (Segunda – feira) 

História/ Física/Geografia 31/03/2020 (Terça – feira) 

Obs.: A 2ª Chamada será realizada mediante solicitação e pagamento da taxa 
correspondente, uma vez que este serviço não está incluso no valor da anuidade 
escolar, conforme Cláusula 10ª do CPSE. O (a) aluno (a) poderá requerer a isenção 
desta taxa com a apresentação de atestado médico. 

Horário da 2ª chamada: 

8h para os alunos que estudam no período vespertino; 

14h para os alunos que estudam no período matutino. 
Atenciosamente 


