Informativo 019/2019
7º e 8° ano das séries finais do Ensino Fundamental

Informações sobre o término do 1º trimestre
Senhores pais ou responsáveis, atentem às seguintes informações:

Datas
Término do trimestre

Dia 10 de maio

Início do 2º trimestre

Dia 13 de maio

Semana de revisão dos conteúdos
essenciais para a *Avaliação
Somativa
13 a 17 de maio

*provas contendo os conteúdos
trabalhados ao longo do 1º trimestre.

Entrega dos Boletins e Pareceres
com a Coordenação Pedagógica

Orientações

Os Roteiros de Estudo, por
área, foram publicados no
site da escola no dia 24 de
abril, é necessário que os
imprimam para estudo
prévio.
Na semana de 13 a 17 de
maio é obrigatório trazê-los
resolvidos à escola.

Na biblioteca da escola:
15/05 (quarta-feira)
6 A - das 7h15min às 12h15min
6 B - das 13h15m às 18h15min
16/05 (quinta-feira)
7A - das 7h15min às 12h15min
7B - das 13h15m às 18h15min
17/05 (sexta-feira)
8A e B - das 7h15min às 14h

*AVALIAÇÃO SOMATIVA tem como objetivo complementar todo o processo de aprendizagem,
dando unidade ao projeto trimestral, até então, avaliado objetivo por objetivo.
Ela servirá para:
• indicar o resultado do primeiro objetivo do 2º trimestre. O aluno que obtiver percentual
igual ou superior a 60% terá esse objetivo atingido;
• compensar, se for o caso, resultados insuficientes obtidos no 1º trimestre. A
compensação de resultados insuficientes poderá ocorrer sempre que o resultado da
Avaliação Somativa for igual ou superior a 60% do total.
IMPORTANTE:
✓ Todos os alunos passarão pela revisão dos conteúdos e farão as Avaliações Somativas.
✓ As provas serão aplicadas sempre pelos professores da aula e equipe de coordenação
✓ Não há 2ª chamada das Avaliações Somativas para alunos que necessitem recuperar os
resultados do 1º trimestre, ou seja, as avaliações em 2ª chamada só valerão como 1º objetivo do 2º
trimestre. Os alunos que não atingiram, no mínimo, 60% em Laboratório de Ciências, Filosofia e
Educação Financeira receberão uma proposta de trabalho que deverá ser feita em casa e entregue
à Coordenação até o dia 29 de maio.
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Ref. Inf.19/2019 - Informações sobre o término do 1º trimestre -Ensino Fundamental-Séries Finais.
Estou ciente das orientações contidas neste informativo.
Aluno(a): _______________________________________________________ Turma: __________
Data: _____/_____/_____

_________________________________________
Assinatura do responsável
•

Pedimos a gentileza que nos devolvam o canhoto assinado.

