COLÉGIO SERVITA NOSSA SENHORA RAINHA DOS CORAÇÕES
Tradição e Inovação com Qualidade e Excelência
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2018.

ENSINO MÉDIO
Sr. Responsável/Caros alunos:
Informamos, abaixo, o calendário de avaliações do 4º Bimestre, para todas as turmas do Ensino Médio.
AV 1 (Avaliação Integrada)
►16/10 (3ª feira) - Português / Literatura /
História /Geografia / Filosofia / Inglês /
Redação
►20//10 (sábado) - Matemática / Química /
Física / Biologia / Espanhol

AV 2
►07/11 – 4ª feira – Português
►08/11 – 5ª feira – Geografia(manhã) / Física(tarde)
►09/11 – 6ª feira – Matemática
►12/11 – 2ª feira – Biologia/ Inglês
►13/11 – 3ª feira - Literatura / Química
►14/11 – 4ª feira – História / Espanhol
*Serão realizadas a partir das 10:30h. Haverá horário
especial de aula nesses dias
2ª CHAMADA

►29/08 – 4ª feira – Redação
►25/09 – 3ª feira – Português Geografia / Química
►26/09 – 4ª feira - Matemática / Biologia / Física
►27/09 – 5ª feira - História / Espanhol / Inglês / Literatura
ATENÇÃO: As avaliações de 2ª Chamada serão realizadas:

à às 14:00h

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1ª) A AV1 vale 5(cinco) pontos e a AV2 vale 10 (dez) pontos;
2ª) As disciplinas de Redação, Filosofia e Desenho terão apenas uma avaliação por bimestre, no valor de
5(cinco) pontos, mais a avaliação diversificada no valor de 5(cinco) pontos, totalizando os 10(dez) pontos por
bimestre;
3ª) As avaliações das disciplinas de Artes, Ensino Religioso e Educação Física serão desenvolvidas durante as
aulas. Vale lembrar que é imprescindível a apresentação do material utilizado nas disciplinas em todas as aulas.
4ª) A data do 4º Conselho de Classe será 24/11, (sábado); às 7 horas. Nesse dia não haverá aula.
5ª) Os boletins serão entregues no dia 27/11, 3ª feira, durante o horário de aula.
6ª) O requerimento para 2ª chamada deverá ser solicitado somente pelo responsável, junto à Orientação
Educacional (Vera) ou a Coordenação (Marly), mediante apresentação de justificativa ou pagamento, no prazo
máximo de até 24h após a avaliação perdida.
7ª) Cada avaliação tem duração de 1 hora.
8ª) O requerimento para 2ª chamada deverá ser solicitado somente pelo responsável, junto à Orientação
Educacional (Vera) ou a Coordenação (Marly/Márcio), mediante apresentação de justificativa ou pagamento,
no prazo máximo de até 24h após a avaliação perdida.

9ª) Não haverá Avaliação de Recuperação para Ensino Religioso, será apenas entrega de trabalho.
10ª) Atenção: 01/11- não haverá aula – Reunião de estudo/planejamento 2019
15/11 – feriado
16/11 – recesso
19/11 – recesso
20/11 - feriado
11ª) Período de Avaliação de Recuperação – 30/11 a 07/12
12ª) Dia 06/12 – às 19h – Missa de Encerramento
13ª) Entrega de boletim de Recuperação – 11/12(3ª feira), durante o horário de aula no turno da manhã
14ª) Período de Provas Finais – 12/12 à 19/12
15ª) COC Final – 20/12(5ª feira)
16ª) Entrega de boletim final – 20/12 – 3ª série do Ensino Médio – às 14h
21/12 – 6º ano a 2ª série do Ensino Médio
17ª) Colação de grau – 3ª série do Ens. Médio – 21/12(6ª feira), às 19h
18ª) Renovação de Matrículas
- aprovados por média:
- aprovados após recuperação:
- aprovados após prova final:
Atenciosamente,
Coordenação

