CENTRO EDUCACIONAL PEREIRA ROCHA
Uma nova realidade na educação
Estrada da Conceição, nº 1101 – Mutuaguaçu
São Gonçalo – Rio de Janeiro – CEP: 24461-840
Tel: (21) 3119-2742
Fax: (21) 3119-2701
Home Page: www.pereirarocha.com.br

São Gonçalo, 22 de novembro de 2018.
Circ.: 97/2018
Ref.: Calendário do 4º Bimestre - 2018
Prezados Alunos e Responsáveis
Segue abaixo, o calendário do 4º Bimestre (6º Ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 a 27/11 – Avaliações B e Simulado do 4º Bimestre (os alunos são liberados após as provas);
28/11 – Conselho de Classe & 2ª Chamada de Provas a partir das 8h para todos os alunos (turno da manhã
e turno da tarde) que faltaram alguma avaliação neste bimestre (não haverá aula para os demais alunos);
29 e 30/11 – Fechamento de resultados (não haverá aula);
03/12 – Entrega do Resultado do 4º Bimestre e do Resultado da Dependência, a partir das 14h. Ressaltamos que o
Resultado da Dependência será entregue somente ao responsável do aluno;
04 a 10/12 – Aula de Recuperação no horário habitual de cada disciplina;
11 a 14/12 – Provas de Recuperação (Turno da manhã: 7h30min às 12h30min / Turno da tarde: 13h30min às 18h);
18/12 – Entrega do Resultado Final e dos Convites da Formatura somente para a turma do 3º Ano do Ensino Médio, a
partir das 10h30min;
21/12 – Formatura do 3º Ano do Ensino Médio;
27/12 – Entrega do Resultado Final para as turmas do 6º Ano do Ensino Fundamental ao 2º Ano do Ensino Médio, a
partir das 14h.
Jan/2019 – Recuperação Especial (maiores detalhes serão descritos posteriormente, em uma circular específica).

OBS.: Todos os alunos que farão a Prova de 2ª Chamada no dia 28/11, quarta-feira, deverão estar na escola, devidamente
uniformizados e dentro do horário previsto, 8h. Neste dia não haverá aula para as turmas do 6º Ano ao Ensino Médio; logo, o
nosso transporte escolar funcionará normalmente somente no turno da tarde, pois, haverá aula para os alunos da Educação
Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental. Para fazer a Prova de 2ª Chamada o aluno deverá fazer o requerimento da mesma
diretamente na secretaria da escola até às 14h do dia 27/11, terça-feira. Será cobrado o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
por disciplina; contudo, o aluno que trouxer ATESTADO MÉDICO ou outro documento que justifique sua falta ficará isento desta
taxa.
Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica
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