
   Corumbá, 16 de setembro de 2021. 

 

HORÁRIO DA 2ª CHAMADA DE PROVAS DO 3º BIMESTRE 
 

DATA DIA DA SEMANA 6ºA/B/C 7ºA/B/C 8ªA/B/C 

05/10 3ªFeira RED/CIÊNC RED/CIÊNC RED/CIÊNC 

06/10 4ªFeira HIST/GEOG HIST/GEOG HIST/GEOG 

07/10 5ªFeira PORT/ING/FILO PORT/ING/FILO PORT/ING/FILO 

08/10 6ªFeira ARTE/MATEM ARTE/MATEM ARTE/MATEM 

IMPORTANTE: * Só tem direito de fazer a 2ª chamada, aquele aluno que por motivo de saúde e/ou problemas particulares, deixou de fazer, prova 
mensal ou bimestral. 

*Será necessário solicitar requerimento na tesouraria e pagar uma taxa no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais), ocorrência com atestado médico 

estará isenta dessa taxa, mediante documento comprobatório. 

*Na 2ª chamada os conteúdos são acumulativos, ou seja, serão conteúdo das provas: mensal e bimestral. 

*As provas da 2ª chamada, são aplicadas no contra turno, às 14h. 
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