COMUNICADO
Assunto: entrega de notas 3º Trimestre – Ensino Fundamental II - 6º ao 8º ano.
Data: 23/11/2019.
Senhores Pais e/ou Responsáveis.
Finalizamos o calendário de atividades avaliativas do 3º Trimestre de 2019. Agora é o momento de
conversarmos sobre o desenvolvimento e rendimento escolar de nossos alunos (as). Para isso, seguem
algumas orientações importantes.
No dia 03/12 (3ª feira) para as turmas de 6º ao 8º ano, realizaremos a entrega dos boletins
juntamente com atendimento de verificação de desenvolvimento e aprendizagem. Teremos a presença dos
professores(as) que possuem aula no dia, das 7h10min às 8h, para atender as famílias, o que permitirá
que a família traga o aluno(a) para vivenciar este momento que consideramos imprescindível para sua
formação acadêmica. Lembramos que nesse dia não teremos aula somente no 1° horário, logo após
seguiremos normalmente o horário de aula.
Os professores(as) não presentes, que cumprem horários em outras instituições poderão atendêlos posteriormente mediante agendamento com a coordenação pedagógica.
Junto do boletim estará anexado o edital de recuperação, com o conteúdo das avaliações e os
trabalhos que devem ser realizados de cada disciplina. A data de entrega de todos os trabalhos será no dia:
05/12 (o aluno só fará avaliação de recuperação mediante entrega do trabalho) e as avaliações de
recuperação ocorrerão nos dias: 05/12, 06/12 e 09/12 no período MATUTINO.
Segue as datas com as divisões das disciplinas:
• 05/12 (5ª feira):
6º ano – Geometria (Lidiane) e Geografia.
7º ano – Álgebra (Lidiane) e Ciências.
8º ano – Álgebra (Lidiane) e Ciências.
• 06/12 (6ª feira):
6º ano – Álgebra (Mário) e Ciências.
7º ano – Geometria (Mário) e História.
8º ano – Geometria (Mário) e História.
• 09/12 (2ª feira):
6º ano – Gramática e História.
7º ano – Gramática e Geografia.
8º ano – Gramática e Geografia.
Obs.: O restante das disciplinas será realizado somente o trabalho que constará no edital de
recuperação.
A Coordenação Pedagógica coloca-se a disposição para atendê-los e orientá-los sobre a vida escolar
dos nossos alunos(as). Solicitamos às famílias e/ou responsáveis que agendem um horário, pois desta forma
teremos todas as informações e particularidades pertinentes ao atendimento agendado em mãos, o que
garantirá sucesso em nossas ações.
Atenciosamente,
A coordenação
------------------------------------------------------------------------------------------------------Confirmo estar ciente das informações contidas na circular (Assunto: entrega de notas 3º
Trimestre) e da importância de estar atento quanto ao momento que o colégio proporciona.
(
) Pai
Goiânia, 23 de novembro de 2019.
(
) Mãe
(
) Responsável
Aluno(a):________________________________________________________ ano:________ turma____
_______________________________________________
Assinatura dos Pais ou Responsável

