Paraty, 19/06/2018
Sr. Responsável,
Conforme nosso calendário anual, as avaliações do 2° bimestre terão início na próxima segunda-feira, dia
25/06. Para isso, atente-se às orientações abaixo:

Neste dia a escola funciona em horário especial, portanto não há aulas, somente provas. A entrada será às 9 horas
e o aluno terá, no mínimo, 1h30min para realização da avaliação. Ao término, será automaticamente liberado. ATENÇÃO:
DEVIDO À FESTA JUNINA, NA SEXTA-FEIRA, DIA 29/06, AS AVALIAÇÕES TERÃO INÍCIO ÀS 8 HORAS COM 1H30MIN DE
PERMANÊNCIA MÍNIMA.

Por ser uma semana com atividades especiais, não haverá recreio nestes dias. No entanto, o aluno poderá trazer
sua garrafa de água e uma fruta ou barra de cereal para sala de aula.

Os conteúdos abordados nas avaliações serão dados pelos professores em sala. Todo aluno deverá anotar em seu
caderno.Todos os alunos deverão trazer suas tabelas periódicas e de inglês no dia das avaliações. A escola não
disponibilizará tais tabelas aos alunos, uma vez que todos já as receberam.

Os alunos deverão entrar no colégio devidamente uniformizados. Além disso, evite faltas ou atrasos. Em caso de
ausência na avaliação deverá ser solicitada a segunda chamada junto à direção financeira mediante o valor de R$ 38,00
por avaliação.

As notas serão divulgadas no dia 04/06 e as recuperações terão início no dia 05/06.
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e o aluno terá, no mínimo, 1h30min para realização da avaliação. Ao término, será automaticamente liberado. ATENÇÃO:
DEVIDO À FESTA JUNINA, NA SEXTA-FEIRA, DIA 29/06, AS AVALIAÇÕES TERÃO INÍCIO ÀS 8 HORAS COM 1H30MIN DE
PERMANÊNCIA MÍNIMA.

Por ser uma semana com atividades especiais, não haverá recreio nestes dias. No entanto, o aluno poderá trazer
sua garrafa de água e uma fruta ou barra de cereal para sala de aula.

Os conteúdos abordados nas avaliações serão dados pelos professores em sala. Todo aluno deverá anotar em seu
caderno.Todos os alunos deverão trazer suas tabelas periódicas e de inglês no dia das avaliações. A escola não
disponibilizará tais tabelas aos alunos, uma vez que todos já as receberam.

Os alunos deverão entrar no colégio devidamente uniformizados. Além disso, evite faltas ou atrasos. Em caso de
ausência na avaliação deverá ser solicitada a segunda chamada junto à direção financeira mediante o valor de R$ 38,00
por avaliação.


As notas serão divulgadas no dia 04/06 e as recuperações terão início no dia 05/06.

9° ANO

25/06

26/06

27/06

28/06

29/06

QUÍMICA
INGLÊS

REDAÇÃO
ED. FÍSICA

HISTÓRIA
PORTUGUÊS

GEOGRAFIA
FÍSICA

MATEMÁTICA
----------------------

Atenciosamente,

coordenação.

Sr. Responsável,

Paraty, 19/06/2018

Conforme nosso calendário anual, as avaliações do 2° bimestre terão início na próxima segunda-feira, dia 25/06. Para isso,
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ausência na avaliação deverá ser solicitada a segunda chamada junto à direção financeira mediante o valor de R$ 38,00
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