COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO CAETANO DO SUL
Prezados responsáveis / alunos do Fundamental 2,
O período das avaliações/recuperações/substitutivas (AV2, REC2 e SUB2) do 2º bimestre está se aproximando.
Atentem às orientações abaixo:
1. Avaliações do 2º Bimestre: (AV2) 15 a 22/03/19
O cronograma acima contempla as disciplinas, datas e os conteúdos das avaliações bimestrais, e será seguido
rigorosamente.
2. Recuperações do 2º Bimestre: (REC2) 23, 24, 27, 30 e 31/05/19 # 03 e 04/06/19
•

Os alunos que farão recuperação, deverão estar em sala de aula, pontualmente, às 7h / 13h, independentemente
de quantas avaliações necessite realizar.

•

Os alunos que não farão recuperação, poderão chegar ao Colégio nos seguintes horários:
- 8h00 / 14h00;
Obs. Alunos que tiverem dificuldade para chegar mais tarde, poderão vir no horário normal de aulas.

3. Substitutivas do 2º Bimestre: (SUB2) 03 e 05/04/19
Os alunos que farão avaliação substitutiva, serão convocados pelo Serviço de Orientação Educacional. Lembrando
que, apenas os alunos que apresentaram atestado médico para justificar as faltas em datas de avaliação ou recuperação,
é que terão autorização para realizar substitutivas. A convocação acontecerá para o período normal e/ou oposto às
aulas (dependendo da quantidade de avaliações a serem realizadas).
4. Últimas datas do bimestre. ATENÇÃO!
20/06 – Feriado Corpus Christi (Não haverá aula neste dia)
21/06 – Recesso do feriado (Não haverá aula neste dia)
24/06 – Conselho de Classe: para as turmas do Fundamental 2 e EM (Não haverá aula neste dia)
28/06 – Reunião de Pais e Mestres (Não haverá aula neste dia)
5. Disciplina: Fique atento à rotina escolar de seu (sua) filho (a). Posturas como o uso do uniforme completo, o não
manuseio de celulares e eletrônicos dentro da sala de aula, principalmente durante as avaliações, e a pontualidade,
facilitam o processo de avaliação e proporcionam o alcance dos objetivos propostos.
O desrespeito às orientações prévias, resultará em ocorrência e/ou outras sanções que se fizerem necessárias.
6. Conteúdo – Mesmo conteúdo (AV2/REC2/SUB2). Estará disponível também no SITE do Colégio.
Atenciosamente,
A Direção/Serviço de Coordenação/Orientação

