
 

 

Calendário de Provas P2 

 2º Trimestre 2020/ Turma 61 

           
Atenção: O tempo para a realização da prova está no horário estipulado na tabela acima, após este horário, o aluno não terá mais acesso a prova. Algumas disciplinas específicas como Artes e 
Redação terão modelos de avaliação diferenciadas, porém o prazo limite para a entrega da atividade solicitada deve seguir o mesmo cronograma das provas. 
 

 

 

Calendário de Provas P2 

 2º Trimestre 2020/ Turma 71 

           
Atenção: O tempo para a realização da prova está no horário estipulado na tabela acima, após este horário, o aluno não terá mais acesso a prova. Algumas disciplinas específicas como Artes e 
Redação terão modelos de avaliação diferenciadas, porém o prazo limite para a entrega da atividade solicitada deve seguir o mesmo cronograma das provas. 

 

 

 

Horário 
para realização das 

provas 

03/08 
(Segunda-feira) 

04/08 
(Terça-feira) 

05/08 
(Quarta-feira) 

06/08 
(Quinta-feira) 

07/08 
(Sexta-feira) 

10/08 
(Segunda-feira) 

11/08 
(Terça-feira) 

12/08 
(Quarta-feira) 

13/08 
(Quinta-feira) 

14/08 
(Sexta-feira) 

Das 07h30 às 23h59 
do dia em que a prova 

está agendada. 
História Geografia Ciências Redação Espanhol Matemática 

Ciências Sociais 
Inglês Português Artes 

     Ed. Física 

Horário 
para realização das 

provas 

03/08 
(Segunda-feira) 

04/08 
(Terça-feira) 

05/08 
(Quarta-feira) 

06/08 
(Quinta-feira) 

07/08 
(Sexta-feira) 

10/08 
(Segunda-feira) 

11/08 
(Terça-feira) 

12/08 
(Quarta-feira) 

13/08 
(Quinta-feira) 

14/08 
(Sexta-feira) 

Das 07h30 às 23h59 
do dia em que a prova 

está agendada. 
História 

 
Redação 

 
Ciências 

 
Geografia 

 
Espanhol Matemática Ciências Sociais Inglês Português 

Artes 

Ed. Física 



 

 

Calendário de Provas P2 

 2º Trimestre 2020/ Turma 81 

           
Atenção: O tempo para a realização da prova está no horário estipulado na tabela acima, após este horário, o aluno não terá mais acesso a prova. Algumas disciplinas específicas como Artes e 
Redação terão modelos de avaliação diferenciadas, porém o prazo limite para a entrega da atividade solicitada deve seguir o mesmo cronograma das provas. 

 
 

 

Calendário de Provas P2 

 2º Trimestre 2020/ Turma 91 

           
Atenção: O tempo para a realização da prova está no horário estipulado na tabela acima, após este horário, o aluno não terá mais acesso a prova. Algumas disciplinas específicas como Artes e 
Redação terão modelos de avaliação diferenciadas, porém o prazo limite para a entrexga da atividade solicitada deve seguir o mesmo cronograma das provas. 

 
 

 

Horário 
para realização das 

provas 

03/08 
(Segunda-feira) 

04/08 
(Terça-feira) 

05/08 
(Quarta-feira) 

06/08 
(Quinta-feira) 

07/08 
(Sexta-feira) 

10/08 
(Segunda-feira) 

11/08 
(Terça-feira) 

12/08 
(Quarta-feira) 

13/08 
(Quinta-feira) 

14/08 
(Sexta-feira) 

Das 07h30 às 23h59 
do dia em que a prova 

está agendada. 
História 

 
Redação 

 

 
Artes 

 
Inglês Ciências 

 
Ciências Sociais 

 

 
Geografia 

 

 
Matemática 

 
Português 

Espanhol 

Ed. Física 

Horário 
para realização das 

provas 

03/08 
(Segunda-feira) 

04/08 
(Terça-feira) 

05/08 
(Quarta-feira) 

06/08 
(Quinta-feira) 

07/08 
(Sexta-feira) 

10/08 
(Segunda-feira) 

11/08 
(Terça-feira) 

12/08 
(Quarta-feira) 

13/08 
(Quinta-feira) 

14/08 
(Sexta-feira) 

Das 07h30 às 23h59 
do dia em que a prova 

está agendada. 
História Geografia 

Biologia Inglês 

Espanhol Química 

Ed. Física 

Português Física Matemática 

Artes Redação Ciências Sociais 



Calendário de Provas P2 

 2º Trimestre 2020/ Turma 101 

           
Atenção: O tempo para a realização da prova está no horário estipulado na tabela acima, após este horário, o aluno não terá mais acesso a prova. Algumas disciplinas específicas como 
Artes e Redação terão modelos de avaliação diferenciadas, porém o prazo limite para a entrega da atividade solicitada deve seguir o mesmo cronograma das provas. 
 

 

 

 

 Calendário de Provas P2 

 2º Trimestre 2020/ Turma 201 

           
Atenção: O tempo para a realização da prova está no horário estipulado na tabela acima, após este horário, o aluno não terá mais acesso a prova. Algumas disciplinas específicas como Artes e 
Redação terão modelos de avaliação diferenciadas, porém o prazo limite para a entrega da atividade solicitada deve seguir o mesmo cronograma das provas. 

 

 

Horário 
para realização das 

provas 

03/08 
(Segunda-feira) 

04/08 
(Terça-feira) 

05/08 
(Quarta-feira) 

06/08 
(Quinta-feira) 

07/08 
(Sexta-feira) 

10/08 
(Segunda-feira) 

11/08 
(Terça-feira) 

12/08 
(Quarta-feira) 

13/08 
(Quinta-feira) 

14/08 
(Sexta-feira) 

Das 07h30 às 23h59 
do dia em que a 

prova está agendada. 

História 

Matemática 

Gramática Inglês 

 
Física 

 

Química 

Literatura e 
Redação 

Biologia Geografia 

Filosofia 

Ed. Física Espanhol Artes Sociologia 

Horário 
 para realização das 

provas 

03/08 
(Segunda-feira) 

04/08 
(Terça-feira) 

05/08 
(Quarta-feira) 

06/08 
(Quinta-feira) 

07/08 
(Sexta-feira) 

10/08 
(Segunda-feira) 

11/08 
(Terça-feira) 

12/08 
(Quarta-feira) 

13/08 
(Quinta-feira) 

14/08 
(Sexta-feira) 

Das 07h30 às 23h59 
do dia em que a prova 
está agendada. 

História Matemática Gramática 
Física Química Literatura e 

Redação 

Biologia 
Inglês Geografia 

Filosofia 

Ed. Física Espanhol Artes Sociologia 



 Calendário de Provas P2 

 2º Trimestre 2020/ Turma 301 

           
Atenção: O tempo para a realização da prova está no horário estipulado na tabela acima, após este horário, o aluno não terá mais acesso a prova. Algumas disciplinas específicas como Artes e 
Redação terão modelos de avaliação diferenciadas, porém o prazo limite para a entrega da atividade solicitada deve seguir o mesmo cronograma das provas. 
 

 

 

 

 

Calendário de Provas P2 

 2º Trimestre 2020/ Turma 62 

           
Atenção: O tempo para a realização da prova está no horário estipulado na tabela acima, após este horário, o aluno não terá mais acesso a prova. Algumas disciplinas específicas como Artes e 
Redação terão modelos de avaliação diferenciadas, porém o prazo limite para a entrega da atividade solicitada deve seguir o mesmo cronograma das provas. 
 
 
 

 

Horário 
para realização das 

provas 

03/08 
(Segunda-feira) 

04/08 
(Terça-feira) 

05/08 
(Quarta-feira) 

06/08 
(Quinta-feira) 

07/08 
(Sexta-feira) 

10/08 
(Segunda-feira) 

11/08 
(Terça-feira) 

12/08 
(Quarta-feira) 

13/08 
(Quinta-feira) 

14/08 
(Sexta-feira) 

Das 07h30 às 
23h59 

do dia em que a 
prova está 
agendada. 

História 

Biologia 

Gramática 

Matemática Química 

Filosofia 
Literatura e 

Redação 
Física Geografia Inglês 

Ed. Física Espanhol Sociologia Artes 

Horário 
para realização das 

provas 

03/08 
(Segunda-feira) 

04/08 
(Terça-feira) 

05/08 
(Quarta-feira) 

06/08 
(Quinta-feira) 

07/08 
(Sexta-feira) 

10/08 
(Segunda-feira) 

11/08 
(Terça-feira) 

12/08 
(Quarta-feira) 

13/08 
(Quinta-feira) 

14/08 
(Sexta-feira) 

Das 07h30 às 23h59 
do dia em que a prova 

está agendada. 
História Ciências Espanhol Geografia Ciências Sociais Ed. Física Matemática 

Artes 
Português Redação 

Inglês 



Calendário de Provas P2 

 2º Trimestre 2020/ Turma 72 

           
Atenção: O tempo para a realização da prova está no horário estipulado na tabela acima, após este horário, o aluno não terá mais acesso a prova. Algumas disciplinas específicas como Artes e 
Redação terão modelos de avaliação diferenciadas, porém o prazo limite para a entrega da atividade solicitada deve seguir o mesmo cronograma das provas. 

 

 
 

 

 

Calendário de Provas P2 

 2º Trimestre 2020/ Turma 82 

           
Atenção: O tempo para a realização da prova está no horário estipulado na tabela acima, após este horário, o aluno não terá mais acesso a prova. Algumas disciplinas específicas como Artes e 
Redação terão modelos de avaliação diferenciadas, porém o prazo limite para a entrega da atividade solicitada deve seguir o mesmo cronograma das provas. 
 

 

 

 

Horário 
para realização das 

provas 

03/08 
(Segunda-feira) 

04/08 
(Terça-feira) 

05/08 
(Quarta-feira) 

06/08 
(Quinta-feira) 

07/08 
(Sexta-feira) 

10/08 
(Segunda-feira) 

11/08 
(Terça-feira) 

12/08 
(Quarta-feira) 

13/08 
(Quinta-feira) 

14/08 
(Sexta-feira) 

Das 07h30 às 23h59 
do dia em que a 

prova está 
agendada. 

História Ciências Espanhol Geografia Ciências Sociais Ed. Física Matemática Inglês Português 
Artes 

Redação 

Horário 
para realização das 

provas 

03/08 
(Segunda-feira) 

04/08 
(Terça-feira) 

05/08 
(Quarta-feira) 

06/08 
(Quinta-feira) 

07/08 
(Sexta-feira) 

10/08 
(Segunda-feira) 

11/08 
(Terça-feira) 

12/08 
(Quarta-feira) 

13/08 
(Quinta-feira) 

14/08 
(Sexta-feira) 

Das 07h30 às 23h59 
do dia em que a prova 

está agendada. 
História Ciências Espanhol Ed. Física Ciências Sociais Matemática Geografia 

Inglês 
Português Redação 

Artes 



Calendário de Provas P2 

 2º Trimestre 2020/ Turma 92 

           
Atenção: O tempo para a realização da prova está no horário estipulado na tabela acima, após este horário, o aluno não terá mais acesso a prova. Algumas disciplinas específicas como Artes e 
Redação terão modelos de avaliação diferenciadas, porém o prazo limite para a entrega da atividade solicitada deve seguir o mesmo cronograma das provas. 
 

Horário 
para realização das 

provas 

03/08 
(Segunda-feira) 

04/08 
(Terça-feira) 

05/08 
(Quarta-feira) 

06/08 
(Quinta-feira) 

07/08 
(Sexta-feira) 

10/08 
(Segunda-feira) 

11/08 
(Terça-feira) 

12/08 
(Quarta-feira) 

13/08 
(Quinta-feira) 

14/08 
(Sexta-feira) 

Das 07h30 às 23h59 
do dia em que a 

prova está 
agendada. 

História Geografia 
Química 

Ed. Física Ciências Sociais 
Português 

Biologia Física Matemática 
Artes 

Espanhol Inglês Redação 


