
 

 

 

 
 

Maceió, 16 de maio de 2019. 
 
  

SEGUNDA – 20/05 

7h30 às 13h 

SÁBADO – 08/06 

7h30 às 12h 

4º SIMULADO SAS  

SÁBADO - 25/05 

13h às 18h30 

SÁBADO - 01/06 

13h às 18h 

LINGUAGENS 
REDAÇÃO 

CIÊNCIAS HUMANAS 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

MATEMÁTICA 

LINGUAGENS 
REDAÇÃO 

CIÊNCIAS HUMANAS 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

MATEMÁTICA 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA AS AVALIAÇÕES 

 

 Os conteúdos das avaliações cumulativas serão agendados, em sala de aula, pelos professores e 
na página da escola (www.ursula.com.br). 

 Observar se a avaliação está completa (veja frente e verso). 

 Usar caneta azul ou preta. 

 Não será permitida qualquer espécie de consulta (calculadora, celular...). 

 Serão nulas as questões com erros de digitação ou falta de dados que possam comprometer sua 
compreensão. 

 No CARTÃO-RESPOSTA, a leitora ótica é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. Não DOBRE, não AMASSE 
nem MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, pois não poderá ser substituído. 

 Devolver as avaliações com o cabeçalho preenchido (nome completo, série, turma). 

 Ausentar-se da sala somente 60min após início das avaliações. 

 Ao terminar, revise o que fez e espere, em silêncio, o momento para entregar sua avaliação. 

 O local (sala) para realização das provas será divulgado através do mural. 

 Questões de múltipla escolha rasuradas serão desconsideradas. 

 É PROIBIDO O USO DE MARCA-TEXTO OU CORRETIVO! 
 
 

ORIENTAÇÕES - 2ª CHAMADA  

 
 Inscrição de 2ª chamada:  

1. Antes da inscrição, é necessário justificar a falta com a Coordenação e/ou Orientação. 

2. Período: até 05 dias após a realização da prova. Caso contrário, perderá o direito à 2ª chamada. 
 

 Requerimento e Inscrição na Tesouraria: Valor: R$ 20,00 por disciplina. 

 Haverá apenas um período para a 2ª Chamada, que ocorrerá após o período da Avaliação Cumulativa. Não haverá 3ª 
chamada. 

 O conteúdo programático da 2ª chamada será o mesmo da cumulativa. 

 Período das Avaliações de 2ª Chamada: 3ºs anos: 22 e 30/05 e 03 e 10/06. 
 

2ª CHAMADA – MENSAL / CUMULATIVA – 1º BIM. 2ª CHAMADA DO SIMULADO – 2º BIMESTRE 

22/05 
(SEGUNDA-FEIRA) 

10/06 
(SEGUNDA-FEIRA) 

30/05 
(QUINTA-FEIRA) 

03/06 
(SEGUNDA-FEIRA) 

LINGUAGENS / CIÊNCIAS  
HUMANAS / REDAÇÃO 

MATEMÁTICA  
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

LINGUAGENS / CIÊNCIAS  
HUMANAS / REDAÇÃO 

MATEMÁTICA  
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

HORÁRIO (2º BIMESTRE) 

AVALIAÇÕES CUMULATIVAS 

 

3ª SÉRIE  

ENS. MÉDIO 

 

 


