
 

 
 

       ENSINO MÉDIO – AGOSTO 2014 

PROVAS DO 2º TRIMESTRE – AGOSTO 
18/08 – (segunda-feira) 

7h00 às 8h20 Geografia 
8h20 às 9h30 Estudo 
9h30 às 9h45 intervalo 
9h45 às 11h00 Química 

 
19/08 – (terça-feira) 

7h00 às 8h20 Sociologia  
8h20 às 9h30 Estudo 
9h30 às 9h45 intervalo 
9h45 às 11h00 Português 

 
20/08 – (quarta-feira) 

7h00 às 8h20 História 
8h20 às 9h30 estudo 
9h30 às 9h45 intervalo 
9h45 às 11h00 Física 

 
21/08 – (quinta-feira) 

7h00 às 8h20 Inglês  
8h20 às 9h30 estudo 
9h30 às 9h45 intervalo 
9h45 às 11h00 Biologia 

 
 

22/08 – (sexta-feira) 
7h00 às 8h20 Filosofia 
8h20 às 9h30 Estudo 
9h30 às 9h45 intervalo 
9h45 às 11h00 Matemática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantão de Dúvidas  

2º Trimestre - Ensino Médio 

Disciplina Data Hora  Série Professor  

  15/08 13:10 1ªS Luciana 

Português 14/08 12:20 2ªS ANA 

  14/08 13:10 3ªS ANA 
  

 
      

Matemática 12/08 12:20 3ª A e B GERSON 

Matemática DEFINI
R  

2ª A WAGNER 

Matemática 11/08 12:20 2ª B UILLIAN 

Matemática 15/08 12:20 1ª  A e B UILLIAN 

  
 

      

  12/08 14:00 1ª  A e B VINICIUS 

Biologia 12/08 13:10 3ªS VINICIUS 

  12/08 12:20 2ªS VINICIUS 
  

 
      

  11/08 14:00 1ªS MÁRCIA 

Química 11/08 13:10 2ªS MÁRCIA 

  11/08 12:20 3ªS MÁRCIA 
  

 
      

  11/08 13:10 1ª A e B JOEL 

Física 11/08 12:20 2ª B JOEL 

  14/08 13:10 2ª A GERSON 

  14/08 12:20 3ªS GERSON 

 
11/08 a 15/08 – Em horário de 
aula 
 
Avaliação ou Entrega de Trabalhos 
 
1ª série: Espanhol, Ed. Física. 
 
2ª série: Atualidades, Ed. Física e 
Arte. 
 
3ª série : Atualidades, Ed. Física. 
 
 
          
 
 
 

 

Atenção 

Alunos do Ensino Médio, se perder alguma 

avaliação  no período de 18/08 a 22/08, com 

justificativa (atestado) poderá requerer a 2ª 

chamada na secretaria,sem custo. 

2ª Chamada 
26/08 – Todas as séries – 13:00 

Conselho de classe 
29/08/2014 

REUNIÃO DE PAIS 
13/09/2014 



O carpinteiro  
 

 Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Contou a 
seu chefe os planos de largar o serviço de carpintaria e de 
construção de casas para viver uma vida mais calma com 
sua família.  

Claro que sentiria falta do pagamento mensal, mas 
necessitava da aposentadoria. 

O dono da empresa sentiu em saber que perderia um dos seus melhores empregados e pediu a 
ele que construísse uma casa como um favor especial.  
 
O carpinteiro consentiu, mas com o tempo, era fácil ver que seus pensamentos e coração não 
estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e utilizou mão de obra e matéria prima de 
qualidade inferior. 
Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. 
 
Quando o carpinteiro terminou o trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave 
da porta ao carpinteiro e disse: 
- Esta é a sua casa, é meu presente para você! 
 
Que choque! Que vergonha! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito 
completamente diferente, não teria sido tão relaxado. 
Agora iria morar numa casa feita de qualquer maneira. 
 
Assim acontece conosco. Construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que 
agindo, desejando colocar menos do que o melhor. 
 
Nos assuntos importantes não empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque, olhamos 
para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se 
soubéssemos disso, teríamos feito diferente. 
 
Pense em você como um carpinteiro. Pense sobre sua casa. Cada dia você martela um prego 
novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa sabiamente!  
 
Mesmo que tenha somente mais um dia de vida, esse dia merece ser vivido graciosamente e com 
dignidade. Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida 
de amanhã será o resultado das atitudes e escolhas que você fizer hoje. 
 

Autor: Desconhecido 

 

BOA PREPARAÇÃO PARA AS AVALIAÇÕES. 

FAÇA SUAS ESCOLHAS! 

 
 


