“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. (João 3:16)
Viamão, 26 de março de 2019.
Estimados pais,
Conforme combinamos na reunião de pais do dia 11/03/19, teremos um dia por mês para
a realização de avaliações de reposição de provas perdidas. Tem direito de fazer avaliação de
reposição os alunos que faltaram em dias de provas e apresentaram atestado médico. O dia para
realização de reposições das provas perdidas de 11/02 até 29/03 será na próxima sexta-feira,
dia 29/03, às14h, na sala 12.
Todos os anos, nosso colégio realiza pelo menos dois simulados do ENEM para os alunos
do Ensino Médio. Neste primeiro semestre, faremos o simulado no dia 05/04/19, sexta-feira, das
8h às 12h. Os alunos receberão notas extras de acordo com o número de acertos por área do
conhecimento, não excedendo a 1, 0 por disciplina. A redação do simulado será corrigida pela
Imaginie e valerá nota para Língua Portuguesa.
Atenciosamente,
Elisabete Fraga (Orientadora Educacional).
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