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São Gonçalo, 02 de maio de 2019.
Circ.: 30/2019
Ref.: Datas de Aplicação das Avaliações B e Provas de 2ª Chamada – 1º Bimestre (6º Ano ao Ensino Médio)
Prezado Responsável
De acordo com as informações passadas via telefone e facebook, por meio desta circular, reiteramos como ficará o CALENDÁRIO DE
PROVAS para as turmas do 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL AO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO.
Tendo por base o CALENDÁRIO DE PROVAS (IMPRESSO) entregue a todos os alunos, as novas datas de aplicação das avaliações
ocorrerão da seguinte forma:
•
As provas previstas para o dia 26/04 (sexta-feira) foram aplicadas hoje, no dia 02/05 (quinta-feira);
•
As provas previstas para o dia 29/04 (segunda-feira) serão aplicadas amanhã, no dia 03/05 (sexta-feira);
•
As provas previstas para o dia 30/04 (terça-feira) serão aplicadas no dia 06/05 (segunda-feira);
•
A data de aplicação das Provas de 2ª Chamada (para os alunos do 6º Ano ao Ensino Médio, que tenham faltado alguma
avaliação neste bimestre) será no dia 07/05 (terça-feira).
ATENÇÃO! No dia da Prova de 2ª Chamada, haverá aula (será o inicio do 2º bimestre) e o nosso transporte escolar funcionará
normalmente. Entretanto, a Prova de 2ª Chamada será aplicada no horário oposto ao da aula regular do aluno, ficando ele
responsável por sua locomoção de ida e volta. Isto é, o aluno que estuda no turno da manhã fará a prova no turno da tarde e viceversa. Horário de aplicação da prova: Turno da manhã – 8h às 12h / Turno da tarde: 14h às 18h.
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 06/05, SEGUNDA-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. Também
estará isento desta taxa, o aluno que, por ventura, não puder comparecer à aplicação das provas nos dias 02, 03 e
06/05.
Diante dos fatos ocorridos nos últimos dias, ressaltamos que estamos fazendo o máximo para darmos prosseguimento às ações
previstas em nosso calendário letivo, tendo a SEGURANÇA como condição primordial para a realização das atividades em nossa
escola. E, desde já, agradecemos a compreensão e a colaboração de todos!
Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica
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