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Para uso da escola 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ALUNO: _____________________________________________________________________________ TURMA: ________________ 

DIA DISCIPLINAS HOÁRIO NORMAL 
LIBERADO  

APÓS ÀS 10H 
ASS. RESPONSÁVEL 

28/04 (6ª - feira) 
INGLÊS / CIÊNCIAS  

GRAMÁTICA 
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ALUNO: _____________________________________________________________________________ TURMA: ________________ 

DIA DISCIPLINAS HOÁRIO NORMAL 
LIBERADO  

APÓS ÀS 10H 
ASS. RESPONSÁVEL 

27/04 (6ª - feira) 
MATEMÁTICA/ 

ED. RELIGIOSA/ 
SOCIOLOGIA 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ALUNO: _____________________________________________________________________________ TURMA: ________________ 

DIA DISCIPLINAS HOÁRIO NORMAL 
LIBERADO  

APÓS ÀS 10H 
ASS. RESPONSÁVEL 

26/04 (6ª - feira) 
 QUÍMICA / 

HISTÓRIA / ARTES 
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ALUNO: _____________________________________________________________________________ TURMA: ________________ 

DIA DISCIPLINAS HOÁRIO NORMAL 
LIBERADO  

APÓS ÀS 10H 
ASS. RESPONSÁVEL 

25/04 (6ª - feira) 
LITERATURA/  

REDAÇÃO/ FÍSICA 
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ALUNO: _____________________________________________________________________________ TURMA: ________________ 

DIA DISCIPLINAS HOÁRIO NORMAL 
LIBERADO  

APÓS ÀS 10H 
ASS. RESPONSÁVEL 

24/04 (6ª - feira) 
BIOLOGIA/ 

GEOGRAFIA/  
FILOSOFIA 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
Sobradinho, 20/04/2017. 

 
Prezados senhores Pais e/ou Responsáveis dos alunos do EF II e EM da manhã, 

 
Como é do conhecimento de todos, nos dias 24 a 28 de abril faremos as Provas de Recuperação Paralela (PRP). 
As provas serão realizadas pelos alunos que não lograram média suficiente, ou, para quem quiser melhorar os resultados, nesse caso 

mediante inscrição, com o professor da disciplina. 
Nos dias descritos para cada disciplina os alunos farão provas das 10h20min às 12h50min. Nos três primeiros horários aula normal. 
Caso o(a) aluno(a) não queira fazer a prova poderá ficar nas dependências da escola (Biblioteca ou pátio) exclusivamente estudando, ou 

ainda ser dispensado às 10h, com autorização do responsável. Não será permitida nenhuma atividade física nas dependências da escola durante 
os horários de provas. 

Pedimos aos senhores responsáveis, que marquem, em cada dia, a opção desejada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contamos com a colaboração de todos para o bem maior que é a educação e a segurança de seu (sua) filho(a). 
Atenciosamente, 

Direção e Serviços 
 

DDIIAASS  DDIISSCCIIPPLLIINNAASS  

2244//0044  ((22ªª  --  ffeeiirraa))  BIOLOGIA/GEOGRAFIA/ FILOSOFIA  

2255//0044  ((33ªª  --  ffeeiirraa))  LITERATURA/ REDAÇÃO/ FÍSICA  

2266//0044  ((44ªª  --  ffeeiirraa))  QUÍMICA / HISTÓRIA/ ARTES 

2277//0044  ((55ªª  --  ffeeiirraa))  MATEMÁTICA / ED. RELIGIOSA /SOCIOLOGIA 

2288//0044  ((66ªª  --  ffeeiirraa))  INGLÊS / CIÊNCIAS / GRAMÁTICA 

 


