
 
Machado, 31 de Março de 2016. 

  
“Quero ver o direito brotar como fonte e correr a 

justiça qual riacho que não seca.” Am 5,24 
(Tema da Campanha da Fraternidade Ecumênica/2016) 

 
 
Aos Senhores Pais, Mães e/ou responsáveis pelos alunos 
do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
Assunto: Semana de Avaliações Bimestrais 
 

Estamos nos aproximando do Encerramento do 1º Bimestre Letivo de 2016. É 
hora de, numa visão mais ampla, sem sermos extremistas, analisarmos nossos 
resultados. É hora de se ter em mãos os resultados dos nossos esforços como alunos, 
como professores e como escola e, claramente, remodelar os planos e metas como 
horários de estudos e aproveitamento de trabalhos em sala de aula. 

Nossa Semana de Avaliações acontecerá da seguinte forma: 

As aulas regulares terão início em horário normal (7h10) até as 9h40, quando os 
alunos terão 20 minutos de intervalo e, às 10h iniciarão as provas, seguindo o 
cronograma abaixo. Não será permitida a entrada de alunos somente para o horário de 
provas, salvo em caso de atestado médico. 

 
Para alunos do 6º ao 9º ano – Fund 2: 
12/04 – Terça: História /Ed. Física (Teoria). 
13/04 – Quarta: Português/ Redação/ Arte/ 
Filosofia(somente 8º ano). 

14/04 – Quinta: Matemática/Ens. Religioso. 
15/04 – Sexta: Geografia/Espanhol. 
18/04 – Segunda: Ciências /Inglês. 

 
Para alunos da 1ª e 2ª Séries do EM: 
12/04 – Terça: Física/Literatura/Inglês. 
13/04 – Quarta: Química/Geografia. 
14/04 – Quinta: Matemática/ Filosofia 
Ens. Religioso. 

15/04 – Sexta: Português/Redação/História. 
18/04 – Segunda: Biologia/ Espanhol  
 Sociologia.

 
Para alunos da 3ª Série do Ens. Médio: 
07/04 – Quinta, das 13h50 às 17h50: Língua Portuguesa/Sociologia/Espanhol/Ens. 
Religioso. 
09/04 – Sábado, das 8h às 12h: Literatura/ História/ Química. 
12/04 – Terça, das 13h50 às 17h50: Inglês/Geografia/Filosofia/Redação. 
 
Para as disciplinas Matemática, Física e Biologia, por terem maior número de aulas, 
suas avaliações serão em dias e horários definidos pelos próprios professores, em sala e 
horário de aula. 
  



Sábado Letivo 02/04 para Ensino Médio 
Neste sábado, dia 02/04, teremos apenas para o Ensino Médio o “Sábado 

Letivo”. Os alunos apresentarão aos professores responsáveis os trabalhos em execução 
que abordam os temas: “Olimpíadas 2016 – História, Impactos e Consequências” (1ª 
Série) e “Teorias da Evolução da Vida“ (2ª e 3ª Séries). As atividades terão início às 8h 
da manhã com previsão de encerramento às 12h. Pedimos a presença de todos os alunos 
nesse evento.  
 
Simulado Aberto Objetivo – ENEM/2016 

Será realizado nos dias 16 e 17/04 – Sábado e Domingo, somente para 3ª EM. 
As orientações de inscrições e horário de provas já foram passadas aos alunos e a 
estrutura segue a mesma do Enem Oficial. As próximas edições desse Simulado poderão 
ser feitas pelos demais alunos do Ensino Médio. 
 
Avaliações Perdidas 

Os alunos que, por algum motivo perderem as provas dessa Semana de 
Avaliações, deverão fazer as Substitutivas nos dias 27 e 28/04,  das 14h às 16h. Alunos 
sem apresentação de atestado médico deverão pagar a taxa de R$45,00 por avaliação. 
 

Reunião de Pais para entrega de Boletins de Notas e Faltas 
A reunião será no dia 04/05 – quarta-feira (às 7h10 - no início das aulas), no 

Auditório. Após um breve momento de Oração, faremos a apresentação de resultados 
gerais das turmas e os professores e auxiliares entregarão os boletins aos pais presentes. 
Na oportunidade, alguns pais podem ter contato rápido com os professores presentes, 
para tirar dúvidas sobre o rendimento dos seus (suas) filhos(as). Contamos com a 
presença de todos. 
 

Agendamento de Conversa entre Pais – Coordenação/Direção – Professores 
Os pais que, porventura não puderem comparecer à reunião, podem retirar os 

boletins na recepção do Colégio, a partir das 14h, do dia 04/05. Havendo necessidade de 
contato com a Coordenação ou com algum professor específico, agendar atendimento 
também na Recepção. 

 
Certos de contar com a colaboração dos alunos na organização da Semana de 

Avaliações, bem como com a presença dos pais na Reunião, nos despedimos. 
 
Que a Alegria Pascal não se termine nesses dias em que ainda podemos sentir o 

sabor adocicado dos chocolates. O Verdadeiro sentido da Páscoa está em fazer da nossa 
vida uma doçura à vida das pessoas que nos rodeiam. 
 
Atenciosamente, 
 

 
Eliel Silva 

Coord. Pedag. Fund 2 e Ens. Médio 
Ir. Caridade Antolín González 

Diretora Pedagógica  


