
Turmas de segundas e quartas

Turmas de segundas-feiras

9 (sábado)
Turmas de sábados

Turmas de sextas-feiras
Segunda aula

DIA PROVA ESCRITA

3 (terça-feira)
Turmas de terças e quintas

Turmas de terças-feiras

4 (quarta-feira) Turmas de quartas-feiras

6 (sexta-feira) Turmas de sextas-feiras

Turmas de quintas-feiras5 (quinta-feira)

DIA PROVA ESCRITA

7 (sábado) Turmas de sábados

CALENDÁRIO PARA A 2.ª PROVA

Primeira aula

Segunda aula

DEZEMBRO

4 (segunda-feira) Turmas de segundas e quartas

5 (terça-feira)
Turmas de terças-feiras

7 (quinta-feira) Turmas de terças e quintas

8 (sexta-feira)

5 (terça-feira) Turmas de terças e quintas

6 (quarta-feira)
Turmas de quartas-feiras

Primeira aula

8 (sexta-feira)
Turmas de sextas-feiras

Primeira aula

7 (quinta-feira)
Turmas de quintas-feiras

Segunda aula

4 (segunda-feira)
Turmas de segundas-feiras

Primeira aula

4 (segunda-feira)

6 (quarta-feira) Turmas de segundas e quartas

6 (quarta-feira)
Turmas de quartas-feiras

PROGRAMA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

Primeira aula

7 (quinta-feira)
Turmas de quintas-feiras

9 (sábado)
Turmas de sábados

Primeira aula

DIA PROVA ORAL

5 (terça-feira)
Turmas de terças-feiras

Segunda aula

CALENDÁRIO PARA A 1.ª PROVA

OUTUBRO

2 (segunda-feira)

Turmas de segundas-feiras
Segunda aula

Segunda aula



Turmas de segundas e quartas

Turmas de quintas-feiras

Turmas de terças e quintas

Turmas de sextas-feiras

Turmas de sábados

Segunda aula

Segunda aula

Segunda aula

13 (quarta-feira)

Segunda aula

14 (quinta-feira)

Segunda aula

Segunda aula

14 (quinta-feira)               

16 (sábado)                 

13 (quarta-feira)               

DIA SEGUNDA CHAMADA

Turmas de segundas-feiras

Turmas de terças-feiras

Turmas de quartas-feiras

11 (segunda-feira)
Turmas de segundas-feiras

Primeira aula

Turmas de segundas e quartas

12 (terça-feira)
Turmas de terças-feiras

Primeira aula

11 (segunda-feira)

DEZEMBRO

se a turma for do seu professor e de mesmo nível.

11 (segunda-feira)

DIA RESULTADOS

12 (terça-feira) Turmas de terças e quintas

13 (quarta-feira)
Turmas de quartas-feiras

Primeira aula

Turmas de quintas-feiras

15 (sexta-feira)
Turmas de sextas-feiras

Primeira aula

16 (sábado)
Turmas de sábados

Primeira aula

14 (quinta-feira)
Primeira aula

resultados.
com seu professor na data estipulada para a divulgação de

O aluno deverá ver suas notas e realizar a vista de prova

15 (sexta-feira)           

12 (terça-feira)              

Só será permitido ao aluno fazer prova em outro horário


