Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano
Petrolina/PE, maio de 2018.
Diletas famílias,
Entre os dias 21/05 e 15/06, serão realizadas as Atividades Avaliativas do II trimestre. Para melhor organização
dos estudos, estamos enviando as datas das avaliações escritas de cada disciplina. O conteúdo será informado
por cada professor durante a sua aula, copiado na agenda e registrado no mural da sala de aula
Chamamos a atenção para a importância de organizar e colocar em prática o “Plano de Estudos”, a fim de não
acumular atividades de casa, trabalho e revisão para as avaliações. Uma rotina de estudo favorece a
aprendizagem. As famílias devem acompanhar, de perto, esse projeto.
Neste trimestre, as disciplinas de Educação Física e Ensino Religioso não entraram no calendário das avaliações,
ou seja, serão realizados trabalhos e/ou atividades diversas na sala de aula ou em casa.
Lembramos que todas as atividades realizadas durante todo trimestre: no livro, caderno, xerocopiadas e digitais
(livro e plataforma) devem ser realizadas, corrigidas com o professor em sala de aula e guardadas em arquivo,
pois servirão para os alunos revisarem os conteúdos das provas. Não haverá, obrigatoriamente, uma
atividade de revisão xerocopiada antes das provas.
ATENÇÃO! A avaliação de 2ª chamada será realizada para os alunos que, por motivo de problema de saúde e
outros justificáveis, procurarem a coordenação no prazo máximo de 48h após a falta. Em caso de doença,
apresentar o atestado e em ambos os casos solicitar o requerimento para o pagamento da 2ª chamada na
tesouraria do colégio. O aluno deverá comparecer ao colégio para a realização das avaliações de 2ª chamada
às 14h, vestindo fardamento completo e portando o material necessário para a realização da prova. NÃO
SERÃO APLICADAS AVALIAÇÕES DE 2ª CHAMADA EM DATA FORA DO CALENDÁRIO.
“Nós também nunca a deixaremos, pois Maria é o Amor Formoso no sentido que não existe nesta terra de beleza
humana semelhante a Nossa Senhora.”
Atenciosamente,

Equipe Pedagógica
Ens. Fundamental – 6º ao 9º ano

---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------PARTE A SER DEVOLVIDA À COORDENAÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA.

Recebi o comunicado sobre o Calendário das Avaliações Parciais do II Trimestre do(a) aluno(a)
__________________________________________ do __º ano “___”. Estou ciente e comprometo-me com o acompanhamento do Plano
de Estudo.
________________________________________________________________________
Responsável
Petrolina/PE, 08 de maio de 2018.

Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano
CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES PARCIAIS DO II TRIMESTRE
TRAZER O MATERIAL ESCOLAR COMPLETO MESMO EM DIA DE AVALIAÇÃO!
DATA

HORÁRIO

6º e 7º ano

21/05 – segunda

MANHÃ
7h50’ às 9h30’

TARDE
14h às 15h40’

MATEMÁTICA

23/05 – quarta

7h50’ às 9h30’

14h às 15h40’

GEOGRAFIA

28/05 – segunda

7h50’ às 9h30’

14h às 15h40’

ARTE

30/05 – quarta

7h50’ às 9h30’

14h às 15h40’

LÍNGUA PORTUGUESA

05/06 – terça

7h50’ às 9h30’

14h às 15h40’

CIÊNCIAS

08/06 – sexta

7h50’ às 9h30’

14h às 15h40’

LÍNGUA INGLESA

12/06 – terça

7h50’ às 9h30’

14h às 15h40’

HISTÓRIA

14/06 – quinta

8h40’ às 9h30’

14h50’ às 15h40’

LÍNGUA ESPANHOLA

CRONOGRAMA DA 2ª CHAMADA DAS AVALIAÇÕES PARCIAIS – II TRIMESTRE
DATA DA AVALIAÇÃO
18/06 – segunda / 14h (sala 02)
19/06 – terça / 14h (sala 02)
20/06 – quarta / 14h (sala 02)

DISCIPLINAS
Língua Inglesa / Matemática / Artes
Língua Portuguesa / Geografia
Língua Espanhola / Ciências / História
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Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano
CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES PARCIAIS DO II TRIMESTRE
TRAZER O MATERIAL ESCOLAR COMPLETO MESMO EM DIA DE AVALIAÇÃO!
DATA
21/05 – segunda
23/05 – quarta

HORÁRIO
MANHÃ
TARDE
7h50’ às 10h20’
14h às 16h30’
8h20’ às 10h20’
14h30’ às 16h30’

8º e 9º ano
MATEMÁTICA
LÍNGUA ESPANHOLA e REDAÇÃO

25/05 – sexta

8h40’ às 10h20’

14h50’ às 16h30’

GEOGRAFIA

28/05 – segunda

8h40’ às 10h20’

14h50’ às 16h30’

LÍNGUA PORTUGUESA

30/05 – quarta

8h20’ às 10h20’

14h30’ às 16h30’

CIÊNCIAS/BIOLOGIA

04/06 – segunda

8h40’ às 10h20’

14h50’ às 16h30’

HISTÓRIA

08/06 – sexta

8h20’ às 10h20’

14h30’ às 16h30’

LÍNGUA INGLESA e ARTES

12/06 – terça

7h50’ às 10h20’

14h’ às 16h30’

FÍSICA

14h50’ às 16h30’ (8º ano)
14h30’ às 16h30’ (9º ano)

QUÍMICA e
ENSINO RELIGIOSO (Só para o 9º ano)

14/06 – quinta

8h40’ às 10h20’ (8º ano)
8h20’ às 10h20’ (9º ano)

CRONOGRAMA DA 2ª CHAMADA DAS AVALIAÇÕES PARCIAIS – II TRIMESTRE
DATA DA AVALIAÇÃO
18/06 – segunda / 14h (sala 23)
19/06 – terça / 14h (sala 23)
20/06 – quarta / 14h (sala 23)

DISCIPLINAS
Língua Inglesa / Matemática / Redação / Química / Arte
Língua Portuguesa / Geografia / Física / Ensino Religioso
Língua Espanhola / Ciências/ Biologia / História

Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano

Petrolina/PE, 08 de maio de 2018.
Diletas famílias,
Entre os dias 21/05 e 15/06, serão realizadas as Atividades Avaliativas do II trimestre. Para
melhor organização dos estudos, estamos enviando as datas das avaliações escritas de cada
disciplina. O conteúdo será informado por cada professor durante a sua aula, copiado na agenda
e registrado no mural da sala de aula
Chamamos a atenção para a importância de organizar e colocar em prática o “Plano de Estudos”,
a fim de não acumular atividades de casa, trabalho e revisão para as avaliações. Uma rotina de
estudo favorece a aprendizagem. As famílias devem acompanhar, de perto, esse projeto.
Lembramos que todas as atividades realizadas durante todo trimestre: no livro, caderno,
xerocopiadas e digitais (livro e plataforma) devem ser realizadas, corrigidas com o professor
em sala de aula e guardadas em arquivo, pois servirão para os alunos revisarem os conteúdos
das provas. Não haverá, obrigatoriamente, uma atividade de revisão xerocopiada antes
das provas.
ATENÇÃO! A avaliação de 2ª chamada será realizada para os alunos que, por motivo de
problema de saúde e outros justificáveis, procurarem a coordenação no prazo máximo de 48h
após a falta. Em caso de doença, apresentar o atestado e em ambos os casos solicitar o
requerimento para o pagamento da 2ª chamada na tesouraria do colégio. O aluno deverá
comparecer ao colégio para a realização das avaliações de 2ª chamada às 14h, vestindo
fardamento completo e portando o material necessário para a realização da prova. NÃO
SERÃO APLICADAS AVALIAÇÕES DE 2ª CHAMADA EM DATA FORA DO CALENDÁRIO.
“Nós também nunca a deixaremos, pois Maria é o Amor Formoso no sentido que não existe nesta
terra de beleza humana semelhante a Nossa Senhora.”
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
Ens. Fundamental – 6º ao 9º ano

---------------------------------------------------- ---------------------------------- -----------------------PARTE A SER DEVOLVIDA À COORDENAÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA.

Recebi o comunicado sobre o Calendário das Avaliações Parciais do II Trimestre do(a) aluno(a)
__________________________________________ do ____º ano “___”. Estou ciente e comprometo-me com o acompanhamento do
Plano de Estudo.
________________________________________________________________________
Responsável
Petrolina/PE, 08 de maio de 2018.

Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES PARCIAIS DO II TRIMESTRE
TRAZER O MATERIAL ESCOLAR COMPLETO MESMO EM DIA DE AVALIAÇÃO!
DATA
21/05 –
segunda
23/05 –
quarta
25/05 – sexta
28/05 –
segunda
30/05 –
quarta
04/06 –
segunda
08/06 – sexta
12/06 – terça
14/06 –
quinta

MANHÃ

HORÁRIO
TARDE

8º e 9º ano

7h50’ às 10h20’

14h às 16h30’

MATEMÁTICA

8h20’ às 10h20’

14h30’ às 16h30’

8h40’ às 10h20’

14h50’ às 16h30’

LÍNGUA ESPANHOLA e
REDAÇÃO
GEOGRAFIA

8h40’ às 10h20’

14h50’ às 16h30’

LÍNGUA PORTUGUESA

8h20’ às 10h20’

14h30’ às 16h30’

CIÊNCIAS/BIOLOGIA

8h40’ às 10h20’

14h50’ às 16h30’

HISTÓRIA

8h20’ às 10h20’
7h50’ às 10h20’
8h40’ às 10h20’
(8º ano)
8h20’ às 10h20’
(9º ano)

14h30’ às 16h30’
14h’ às 16h30’
14h50’ às 16h30’
(8º ano)
14h30’ às 16h30’
(9º ano)

LÍNGUA INGLESA e ARTES
FÍSICA
QUÍMICA e
ENSINO RELIGIOSO (Só
para o 9º ano)

CRONOGRAMA DA 2ª CHAMADA DAS AVALIAÇÕES PARCIAIS – II TRIMESTRE
DATA DA AVALIAÇÃO
18/06 – segunda / 14h
(sala 23)
19/06 – terça / 14h (sala
23)
20/06 – quarta / 14h (sala
23)

DISCIPLINAS
Língua Inglesa / Matemática / Redação / Química
/ Arte
Língua Portuguesa / Geografia / Física / Ensino
Religioso
Língua Espanhola / Ciências/ Biologia / História

