Comunicado nº 077/2018-CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS – 7º ANO

Senhores Pais, ou Responsáveis,
Este comunicado tem como objetivo principal informá-los de nossa programação a fim de obter
uma participação mais proveitosa de nossos alunos. Comunicamos que o período Avaliações de P1
será iniciada na “Semana 24/09 a 10/10”. Portanto, faz-se necessário para o alcance de um
resultado satisfatório que a escola e a família sejam parceiras pois, essa participação é parte
importante para um bom rendimento dos nossos alunos.
Para isso ressaltamos que algumas medidas são importantes, tais como:
• Estudar – é necessário que o aluno tenha uma rotina diária dos estudos e não somente em
Período de Avaliações.
Contamos com a colaboração de todos.
“Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende”
Segue Calendário de Avaliações referente ao 3º trimestre do ano letivo escolar.

DIA/MÊS
24/09
28/09
01/10
02/10
03/10
04/10
05/10
22 E 23/10

DIA/MÊS
30/10
01/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11

AVALIAÇÕES P1
DISCIPLINAS
FILOSOFIA
HISTÓRIA
INGLÊS/CIÊNCIAS
PORTUGUÊS
GEOGRAFIA/ESPANHOL
PROD.TEXTUAL/DES.GEOMÉTRICO
ENSINO RELIGIOSO/MATEMÁTICA
DEBATE LIVRO PARADIDÁTICO
AVALIAÇÕES P2
DISCIPLINAS
PROD.TEXTUAL
HISTÓRIA/DES.GEOMÉTRICO
CIÊNCIAS/INGLÊS
PORTUGUÊS
P3 LIVRO/GEOGRAFIA
ESPANHOL/ ARTE
MATEMÁTICA
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ATENÇÃO ÀS DATAS E HORÁRIOS
09/11 -(6ª feira)

22/11 - (5ª feira) às 7h.
13/11 - (3ª feira)
26/11 – (2ª feira)
27 à 29/11- (3ª a 5ª feira)

ÚLTIMA data para requerer a(s) Avaliações Substitutiva(s).
O ideal é que a cada avaliação perdida, o aluno/família já enviei o
atestado/declaração solicitando de imediato, evitando perder o prazo e
transtornos de final de trimestre.
Simulado - (6º ano ao 8º ano)
Conteúdo Trimestral.
Avaliação Substitutiva – Conteúdo Trimestral.
No horário vespertino.
Convocação Recuperação
Recuperação – Somente para os alunos abaixo da média trimestral.
No horário vespertino.

Obs: Este calendário está sujeito à alteração.
Equipe Técnica Pedagógica
Comunidade Educativa Passionista
Educando com Paixão!
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