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Agenda de encerramento do ano letivo 2016 

Caros professores,   
Em função do ano atípico e da exigência no cumprimento dos 200 dias letivos, seguem datas e 
orientações para o encerramento do ano letivo de 2016. 
O 3° bimestre se encerra no dia 03/10 E o período do 4°bimestre será até 17/12 
Para os cursos técnicos, o desenvolvimento da Mostra Profissional substituirá o teste. 

 

DATAS IMPORTANTES 

OUTUBRO 

17 a 27- Período de testes para os ensinos fundamental e médio e com aula normal.  Nesse período as 
aulas terão a duração de 40 minutos a fim de que todas as aulas sejam dadas. 

29/10- Mostra Profissional 
31 e 1/11 – 2ª Chamada 

HORÁRIOS ESPECIAIS PARA APLICAÇÃO DE TESTES  

FUNDAMENTAL 

7:00 às 7:40 
7:40 às 8:20 
8:20 às 9:00 
9:00 às 9:30 
Intervalo 

10:00 às 10:40 
Aplicação dos testes 

10:40 às 11:40 
 

MÉDIO 
 

7:00 às 7:40 
7:40 às 8:20 
8:20 às 9:00 
9:00 às 9:30 

Intervalo 
10:00 às 10:40 
10:40 às 11:20 

Aplicação dos testes 
11:20 às 12:30 

NOVEMBRO 

10 a 21 /11- Provas do Fundamental e Médio no horário de 7:30 às 11h. Os professores do dia 
deverão corrigir e atualizar diário. 
18 a 25- Provas dos cursos técnicos no primeiro tempo. Nesse período, os alunos serão liberado spós a  
realização das provas. Os professores do dia deverão corrigir e atualizar diário. 
24 a 29/11-2ª chamada para os cursos fundamental, médio e técnico. 
23 a 29/11-Aulas de recuperação paralela para os ensinos fundamental e médio. 
28/11 a 02/12- Aulas derecuperação paralela para os cursos técnicos. 
 
DEZEMBRO 

30 a 06/12- Período de provas de recuperação paralela para os ensinos fundamental e médio. 
05 e 06/12- Provas de recuperação paralela dos cursos técnicos 
07 e 08/12-COC  4 ° bimestre 
12/12- resultado do 4°bimestre e convocação de alunos para a recuperação final 
12 a 16/12- período de aulas e de provas de recuperação final.  
17/12- COC Final 
19 a 22/12- Semana Pedagógica - avaliação do ano de 2016 e planejamento para 2017 
22- Entrega dos resultados do 9° ano e turmas do 3° ano 
27/12-Formatura 


