2º ANO INSTENSIVO

Belém, 23 de outubro de 2018.

CALENDÁRIO DE SIMULADO E PROVA
Srs. Pais ou Responsáveis:
Sabemos que, para o sucesso escolar do aluno, a família e a escola devem formar uma equipe. Por
isso, é fundamental que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção em
relação aos objetivos que desejam atingir.
Acreditamos que, apesar de terem, objetivos em comum, cada uma deve fazer sua parte para que
possamos, juntas, atingir o caminho do sucesso, que visa conduzir crianças e jovens a um futuro
melhor. Sendo assim, pedimos à família atenção em alguns itens de suma importância, para o
desenvolvimento do educando , já que estamos nos aproximando do final do ano letivo, a fim de
encerrarmos o ano com a certeza de que nossos alunos ter ão o desenvolvimento esperado. Portanto,
fiquem atentos à:
1)

CALENDÁRIO DE SIMULADOS E PROVAS:
1ª CHAMADA

2ª CHAMADA

DISCIPLINA

DATA

HORÁRIO

SIMULADO I *

20/10
(sábado)

8h às 13h30

SIMULADO II **

27/10
(sábado)

8h às 13h

MATEMÁTICA
LITERATURA

08/11
(quinta-feira)

8h às 12h30

19/11

13h30`
às 16h

MATEMÁTICA
LITERATURA

07/12

10/11
(sábado)

8h às 12h30

20/11

13h30`
às 16h

GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA
FILOSOFIA

10/12

14/11
(quarta-feira)

8h às 12h30

21/11

13h30`
às 16h

16/11
(sexta-feira)

8h às 12h30

22/11

13h30`
às 16h

GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA
FILOSOFIA
PORTUGUÊS
FÍSICA
L.
ESTRANGEIRA
HISTÓRIA
BIOLOGIA
QUIMICA
*
**

2)
•
•

DATA

RECUPERAÇÃO FINAL

HORÁRIO

DISCIPLINA


Serão aplicadas 03
questões em cada
uma das provas de 1ª 
chamada de cada
disciplina.

DATA

HORÁRIO

As aulas de recuperação final
serão ministradas no período de
30/11 a 06/12.
O
Conteúdo
das
provas
de
recuperação final, será o mesmo da
4ª avaliação.
PROVAS DE RECUPERAÇÃO FINAL

PORTUGUÊS
11/12
FÍSICA
L. ESTRANGEIRA
HISTÓRIA
BIOLOGIA
QUIMICA

12/12

8h às 12h
8h às 12h

8h às 12h

8h às 12h

SIMULADO I: LI NGUAGEM E CÓDI GOS (Português , Literatura, Artes, L . Es trangeira e Redação) E CIÊNCI AS
HUMANAS (História , Geografia, Filosofia e Sociolog ia)
SIMULADO II: CI ÊNCI AS DA NATUREZA (Química, Biologia e Física) E MAT EMÁTI CA.

•

ORIENTAÇÕES QUANTO AO PERÍODO DE AVALIAÇÕES:
Ressaltamos que o conteúdo dos Simulados será acumulativo, portanto, será cobrado em sua totalidade.
Solicitamos que as faltas sejam evitadas. Caso o aluno necessite se ausentar, precisará dar entrada em 2ª via,
junto à tesouraria, efetuando o pagamento da taxa, no prazo máximo de 48h, depois da realização da 1ª chamada.
Nas datas acima, não haverá aula, somente a avaliação, ficando o aluno dispensado após a mesma.
Não será permitido, o uso de qualquer eletrônico durante a realização de qualquer avaliação. Em caso de
desobediência, o aparelho ficará retido com a Orientação Educacional, sendo entregue somente ao responsável e
o aluno ficará com zero na atividade.
Não será permitido o empréstimo de qualquer material, durante as avaliações.

3)

RESULTADO DA 4ª AVALIAÇÃO: 29/11/2018.

•
•

Neste dia, os professores informarão à família o rendimento escolar do s alunos referente ao 4°
bimestre letivo e orientarão se os mesmos precisarão realizar a prova de recuperação final ou se já
estão aprovados de 4ª avaliação. Portanto, é imprescindível a presença dos responsáveis , uma vez
que, no dia seguinte, já iniciarão as aulas de recuperação.
*

Horário de atendimento: Turno manhã: 08 às 12h/ Turno tarde: 14 às 18h) .

4)

RESULTADO DA RECUPERAÇÃO FINAL: 20/12/2018

/colegiosantarosa

@colegiosanta.rosa

WWW.COLÉGIOSANTAROSA-PA.COM.BR

