
  

  

 

“ Todo mundo pode ser melhor amanhã do que se é hoje, um 

conceito importante para o crescimento pessoal, que é a 

busca pela capacidade de se desenvolver, superar as 

dificuldades, corrigir seus erros e modificar formas de agir que 

precisem ser mudadas"  

                                                                           (  Maria Elisa ) 

  

 

Nas semanas de provas mensais, as avaliações acontecerão nos 1°, 2° e 3° horários. Em seguida os alunos irão para o recreio e as 

aulas prosseguirão normalmente conforme o horário do dia. Fiquem bastante atentos para o horário de início procurando chegar 

antecipadamente à escola a fim de garantir a calma e concentração necessárias para a 

realização de uma boa avaliação.   

 

Cordialmente,              

 

Prezados alunos e responsáveis, 

Encaminhamos o cronograma das atividades avaliativas referente à 1ª etapa do ano letivo de 2019. 

Para que o educando  percorra uma caminhada escolar positiva é muito importante que a família o apoie  e torça para seu sucesso, 

faça com que tenha interesse em aprender, se desenvolva de forma equilibrada afetivamente e tenha condições de conviver em um 

grupo social, respeite os demais e saiba aproveitar as chances que tem de construir novos conhecimentos. 

 “ Ninguém caminha sem aprender o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. “  

                                                                                                                                                                                                ( Paulo Freire) 

6°, 7° e 8° anos 

 

DATA DA PROVA COMPONENTE CURRICULAR HORÁRIO VALOR PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

19/03 (Terça-feira) Matemática 1° horário 10 pontos  

20/03 ( Quarta- feira) Ciências/ Inglês  1° horário 10 pontos  

21/03 (Quinta-feira) Geografia/Espanhol 1° horário 10 pontos  

22/03 (Sexta-feira) Português 1° horário 10 pontos  

23/03 ( Sábado) História 
 

8h 10 pontos  

12 e 13/04 Encerramento de projeto  6 pontos  

15 a 20/03 Avaliações de redação ( Av1)    

22 a 26/04 Avaliações de redação ( Av2)    

06/05 (Segunda-feira) História/Espanhol 1° horário 10 pontos  

07/05 (Terça-feira)  Geografia/Ed. Física 
 

1° horário 10 pontos  

08/05(Quarta-feira) Matemática / FHC 
 

1° horário 10 pontos  

09/05(Quinta-feira) Artes/Português 
 

1° horário 10 pontos  

10/05(Sexta-feira) Ciências/Inglês 
 

1° horário 10 pontos  


