Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2018.
ASSUNTO: Calendário de P1 e P2 do 1º Bimestre
Srs. responsáveis e alunos do 6° ano,
Segue abaixo calendário de avaliações do 1º bimestre. A P1 será realizada às sextas-feiras de acordo com a
indicação no horário da turma.
A P2 será realizada durante a semana de avaliação, com início sempre às 7h10min, e o aluno é dispensado
após seu término.
Após os 15 minutos do início da avaliação, o aluno não poderá entrar nem para o segundo tempo, devendo
requerer a 2ª chamada. O conteúdo das avaliações será sempre informado pelo professor da disciplina.

P1 - 1º BIMESTRE
DATA

02/03

09/03

16/03

06/04

13/04

DISCIPLINA

CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

MATEMÁTICA

HISTÓRIA / INGLÊS

PORTUGUÊS

P2 - 1º BIMESTRE
DATA

24/04

25/04

26/04

27/04

30/04

DISCIPLINA (7:10 - 9:00)

CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

MATEMÁTICA

HISTÓRIA

PORTUGUÊS

DISCIPLINA (9:20 - 11:10)

-

ED. FÍSICA

-

INGLÊS

-

Os alunos que realizam aula prática de Educação Física, com presença satisfatória, estão isentos da prova
escrita. As avaliações de Sociologia/Filosofia (Ética) e Artes, no Ensino Fundamental, serão realizadas
durante as aulas dos professores.
Em caso de impossibilidade (justificada) de não realizar alguma das avaliações bimestrais, o aluno deverá
requerer a prova de segunda chamada. Para realização da 2ª chamada, o responsável deverá preencher o
requerimento, na recepção do colégio e anexar a justificativa da falta. Não será permitida a realização da
segunda chamada aos alunos que não possuem requerimento. A segunda chamada possui horário agendado
previamente que deve ser respeitado pelo aluno para a sua realização.

2º CHAMADA
DATA

02/05

03/05

04/05

07/05

DISCIPLINA (14:00 - 17:00)

POR / ING

HIST / GEO

CIÊN / ARTES

MAT / ED FIS

Colocamo-nos à disposição para qualquer necessidade de esclarecimento ou informação.
Atenciosamente,
Leonardo Simeone
Direção Pedagógica
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