Comunicado: CFIFIIM - 002
Para: Responsáveis e Alunos
Assunto: Calendário das Avaliações (AV3 e AV4)
Data: 14/05/2018
Atenção!
Segue calendário das Avaliações (AV3e AV4). Não falte!
Datas bimestrais
( 6º e 7º MANHÃ e TARDE)
AV4
Disciplinas
AV3
21/5
______
22/5
23/5
24/5
25/5
29/5
______

18/6
19/6
20/6
21/6
22/6
_______
26/6
06/7
06/7


Língua Portuguesa / Redação
Prova do Livro( Redação) 2º bimestre e Ciências
Geografia /Língua Inglesa
Língua Espanhola / História/ Arte (Entrega de trabalhos)
Matemática / Ética ( Entrega de trabalhos)
Ciências
2ª Chamada
Escola Aberta( 6º ano e 7º Manhã) 10h *
Escola Aberta (6º e 7º ano Tarde) 15h *

Calendário sujeito a alteração.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1- A entrada dos alunos será no horário normal e as provas iniciarão ( AV3) :
 do turno da manhã terão início às 10h30min.
 do turno da tarde , terão início às15h30min.
2- Para as provas (AV4),início das avaliações :
 TURNO da MANHÃ às 07h30min, em sala de aula, sem atrasos, com término às
10h.
 TURNO DA TARDE, início às 12h45min, em sala, sem atrasos, com término às 15h.
 Após a realização das avaliações, os alunos ficarão para os ENSAIOS DA FESTA
JULINA, até 12h30min. O aluno de condução deverá comunicar o horário de saída. O
aluno só poderá sair de sala após 50 minutos do início das avaliações.
3- Após o fechamento das avaliações ( AV4), os alunos terão aula normalmente até o dia 5/7.
Quem não estiver em recuperação ( tiver fechado 14 pontos no semestre), entrará de
férias neste dia. Enviaremos o Calendário de Recuperação que acontecerá no período do dia
09/7 ao dia 20/7.
4- No dia 06/7, faremos Escola Aberta, com entrega de resultados e a presença dos
professores.
5- O aluno que perder qualquer avaliação deverá solicitar a 2ª chamada imediatamente na
Coordenação, com atestado médico e/ou justificativa do responsável.
A Avaliação de 2ª chamada será única, não existindo 3ª chamada. Evite faltas. Preciso que
respeite as regras!
6-Agende um dia e horário com a coordenação para maiores esclarecimentos da vida escolar do
seu filho, sempre que precisar!
7- Lembrando que a AV4 de Redação, será a avaliação do livro paradidático.
Atenciosamente,
Coordenação.

