FEVEREIRO

19/02 (3ª feira)

Português (Interpretação de Texto) (1)

21/02 (5ª feira)

Matemática (1)

26/02 (3ª feira)

Estudos Sociais (His./Geo.) (1)

28/02 (5ª feira)

Inglês (1)
MARÇO

07/03 (5ª feira)

Português (Gramática) (1)

12/03 (3ª feira)

Ciências (1)

14/03 (5ª feira)

Educação Musical

19/03 (3ª feira)

Educação Artística

21/03 (5ª feira)

Matemática (2)

26/03 (3ª feira)

Português (Interpretação de Texto) (2)

28/03 (5ª feira)

Estudos Sociais (His./Geo.) (2)
ABRIL

OBSERVAÇÕES:
 Para a prova de Interpretação de Texto não há conteúdo para estudar.
 As avaliações de Informática e Educação Musical (prática) serão realizadas durante as
aulas dos próprios professores, conforme horário de aulas, informado via comunicado.
 Os alunos que necessitarem faltar nos dias marcados para avaliação deverão,
obrigatoriamente, seguir o procedimento abaixo:
a) retirar, no setor de Atendimento da Escola, a “Autorização para Realização da
PROVA SUBSTITUTIVA”, que deverá ser preenchida pelo pai ou responsável.
b) essa autorização, preenchida, deverá ser entregue, no setor de Atendimento,
juntamente com o atestado médico que justifique a ausência no dia da realização da
prova.
c) caso a falta não seja justificada, a taxa para a realização da prova é de R$ 30,00
(trinta reais) por matéria.
d) a prova substitutiva deve ser solicitada, de preferência, imediatamente após a
perda da prova marcada no calendário de provas.
e) cada prova substitutiva substitui apenas UMA prova regular. O aluno deve tomar
cuidado, portanto, para não deixar de fazer mais de uma prova regular da mesma
disciplina.
f) o último prazo para solicitar a prova substitutiva é até o dia 24/04/2019, quarta-feira,
impreterivelmente.

Não haverá aulas nos dias:
04 de Março – 2ª feira → Recesso

02/04 (3ª feira)

Livro 1

05 de Março – 3ª feira → Feriado (Carnaval)

04/04 (5ª feira)

Inglês (2)

06 de Março – 4ª feira → Recesso (Quarta-feira de Cinzas)

09/04 (3ª feira)

Ciências (2)

18 de Abril – 5ª feira → Recesso (Quinta-feira Santa)

11/04 (5ª feira)

Português (Gramática) (2)

19 de Abril – 6ª feira → Feriado (Paixão de Cristo)

16/04 (3ª feira)

Matemática (3)

23/04 (3ª feira)
25/04 (5ª feira)
30/04 (3ª feira)

Livro 2
Provas Substitutivas (1) – Português,
Estudos Sociais, Inglês e Educação Musical.
Provas Substitutivas (2) – Matemática,
Ciências, Educação Artística e Livro.

Atenciosamente,
A Coordenação.
“A criança não pode dar o segundo passo sem antes dar o
primeiro. E o primeiro passo é tentar, sem a obrigação
de acertar.”

(Içami Tiba)

Período: Matutino

1º TRIMESTRE DE 2019
2º ao 5º ano

