COLÉGIO SERVITA NOSSA SENHORA RAINHA DOS CORAÇÕES
Tradição e Inovação com Qualidade e Excelência.

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2018.

Ensino Fundamental – 1º Segmento – 1º ao 4º ano – 4º Bimestre

Sr. Responsável/Caros alunos:
Estamos enviando o CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES

AV 1 (Valor – 5 pontos)

AV 2 (Valor – 10 pontos)

17/10 (4ª feira)

Português

08/11 (5ª feira)

Português

18/10 (5ª feira)

Ciências

09/11 (6ª feira)

Ciências

19/10 (6ª feira)

Geografia

12/11 (2ª feira)

Geografia

22/10 (2ª feira)

História / Leitura

13/11 (3ª feira)

História / Leitura

23/10 (3ª feira)

Matemática

14/11 (4ª feira)

Matemática

Obs: 1° ano (Geografia/História – 19/10)

Obs: 1° ano (Geografia/História – 12/11)

INGLÊS AV 1

INGLÊS AV 2

MANHÃ

TARDE

MANHÃ

TARDE

►Neste bimestre os alunos de 2º, 3º e 4º

►Neste bimestre os alunos de 2º, 3º e 4º ano

ano farão trabalhos na aula, valendo a nota

farão trabalhos na aula, valendo a nota bimestral

bimestral de Inglês.

de Inglês.

Ø Os trabalhos de Inglês serão orientados pela professora de Inglês, obedecendo ao
horário de aula correspondente.

2ª CHAMADA
21/11 (4ª feira) – Português / Ciências
22/11 (5ª feira) – Geografia / História
23/11 (6ª feira) – Matemática / Leitura
ATENÇÃO: As avaliações de 2ª Chamada serão realizadas:
à às 08: 00 h à Turno da Manhã
à às 14: 00 h à Turno da Tarde
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
§ Solicitação da 2ª chamada, o responsável dispõe de 48h, após a data das avaliações
requerendo junto a coordenação com justificativa.
§

Avaliações/Dinâmicas de Ensino Religioso são dentro das aulas com as professoras.

§

Lembramos que os alunos também são avaliados na realização de tarefas de casa e sala
de aula.

§

15/11 (5ª feira) – Feriado

§

16/11 (6ª feira) – Recesso escolar

§

19/11 (2ª feira) – CONSELHO DE CLASSE – 4° Bimestre (Nesta data não haverá aula).

§

20/11 (3ª feira) - Feriado

§

27/11 (2ª feira) – Entrega do Boletim do 4° Bimestre – Aula normal
Enviaremos calendário específico de recuperação e prova final, que acontecerão nos
seguintes períodos:

§

Avaliação de recuperação: de 03/11 a 07/11

§

07/11(4ª feira) – (Não haverá aula) – Encontro da Família – 18h 30min

§

Entrega do boletim de recuperação: 11/12 (aula normal)

§

Encerramento do período letivo: 11/12

§

Provas finais: de 12 a 18/12

§

Resultado final: 21/12 às 10:00h(turno da manhã) e 14:00h (turno da tarde).
Atenciosamente,
Coordenação

" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recebi o Calendário de Provas do 4° Bimestre/2018
Aluno (a): ________________________________________________________Turma: _______
Assinatura do Responsável: ____________________________________Data: ____/____/ 2018.

