CIRCULAR – novembro/2017 – 6º ano ao 8º ano EFII
Assunto: Orientações para encerramento do ano letivo
Governador Valadares, 20 de novembro de 2017

Prezados Pais ou Responsáveis
O encerramento do ano se aproxima e desde já, agradecemos a parceria e a confiança depositadas em
nosso trabalho. Ressaltamos o nosso compromisso em oferecermos cada vez mais um ensino de
qualidade. Para melhor organização, informamos abaixo as atividades de encerramento do ano letivo de
2017.
Datas das atividades:
 11/11; 18/11; 02/12 – Processo seletivo para entrada de novos alunos, edital no site:
www.colegioibituruna.com.br
 22/11 – Reunião para pais – Apresentação da proposta 2018 e novidades Material Anglo, às
19h no auditório do Colégio.
 28 e 29/11 – Simulado do 3º trimestre:
Início às 7 horas. Ao término das provas os alunos serão liberados, exceto para as turmas do 6º
Ano, no dia 28/11, para participação do processo de transição com os alunos do 5º Ano.
 30/11 – Último dia para inscrição de 2ª chamada.
 01, 04 e 05/12 - Avaliações de 2ª chamada, às 14h30min.
 04, 05 e 06/12 – As aulas prosseguirão em caráter revisional.
 07/12 – Último dia letivo.
 08/12 – Divulgação do boletim. Último dia para inscrição de recuperação final.
 11 a 15/12 – Aulas de recuperação, a partir das 14 horas, das disciplinas a serem divulgadas.
 18 a 20/12 – Avaliações de recuperação final, às 14h30min.
 22/12 – Resultado final pós-recuperação.
2ª CHAMADA
O prazo final para inscrições em 2ª chamada no 3º trimestre encerra-se no dia 30 de novembro de 2017.

Cronograma de aplicação das avaliações de 2ª chamada:

Disciplinas

Data

Português, Inglês, Literatura e Espanhol

01/12 – 6ª feira

Matemática, Arte

04/12 – 2ª feira

Ciências,Biologia,Física,História,Geografia 05/12 –3ª feira

Horário

14h 30min.

RECUPERAÇÃO FINAL
1- O aluno poderá se inscrever em até quatro disciplinas, até o dia 08 de dezembro.
2- Exercícios Avaliativos (valor: 20 pontos)
 Português, Matemática, História, Geografia, Ciências: 10 questões (5 abertas e 5 fechadas)
 Inglês e Espanhol: 5 questões( 3 fechadas e 2 abertas).
 Os exercícios são elaborados contemplando os conteúdos essenciais trabalhados ao longo do
ano.
 Redação: 3 propostas.
 Os exercícios estarão disponíveis no site do colégio e na sala de Orientação Educacional.
 Os exercícios avaliativos deverão ser entregues às aplicadoras no dia da prova de
Recuperação.

Cronograma de Provas de Recuperação

Data

Disciplina

Horário

18/12- 2ª feira

Português,Literatura, Espanhol e Inglês

19/12- 3ª feira

Matemática, Arte e Redação

20/12- 4ª feira

Geografia, Ciências, Biologia, Física e
História

14h 30min.

Lembrete: Em todas as atividades escolares (provas de 2ª chamada, recuperação, atividades extras
no contraturno, sábado letivo), os alunos e alunas são obrigados a usar o uniforme.

Agradecemos a confiança e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos, sugestões, elogios.
2017, ANO JUBILAR ESCOLÁPIO. “Calasanz nos une”
Geraldo Mendes
Orientador Educacional

Grasiela R. Pires
Coordenadora Pedagógica
Cristina Avelino
Diretora Pedagógica

CANHOTO DE RECEBIMENTO DE CIRCULAR

Eu
__________________________________________________________________________,
responsável
pelo
(a)
aluno
(a)
___________________________________________________________________________,
devidamente matriculado (a) no (a) ___ ano, turma ___, confirmo o recebimento da circular
novembro/2017- EFII 6º ano ao 8º ano, referente às orientações para encerramento do ano letivo.
Assinatura:____________________________________________________________________________

