Informativo Semanal
Ensino Fundamental II
N°12 SEMANA DE 15 A 19 DE ABRIL

“Páscoa é luz, renascimento, fé, paz e esperança / De um mundo melhor com mais fraternidade / Como
uma canção que se reveste de alegria todos os anos / Fazendo crescer o amor em todos os corações.”

AVALIAÇÃO NACIONAL 1
JÁ ESTÁ DISPONÍVEL, NO PORTAL COC, O
GABARITO DA AN1 PARA TODAS AS TURMAS

Português:
6º ano: 15h45 - 16h30
7º ano: 15h - 15h45
8º ano: 17h15 - 18h
9º ano: 16h30 - 17h15

O acesso ao site é feito pelo aluno através de
login e senha próprios.

A professora Raquel alterna horários com o
professor Flávio,de Matemática.
Matemática:
6º ano: 15h - 15h45
7º ano: 15h45 - 16h30
8º ano: 16h30 - 17h15
9º ano: 17h15 – 18h

https://passaporte.coc.com.br/

Caso o aluno tenha problemas com login ou
senha, favor procurar a funcionária Giseli, na
Bookstore. Ela regularizará o acesso.
----------------------------------------------------------

ATENÇÃO
ENSAIO DO LICEU ARTE E CULTURA

*Ambos são realizados às quintas- feiras.

AVISO: PROVAS SUPLETIVAS
(SUBSTITUTIVAS) – APLICAÇÃO DIA 29/04,
às 14h, na sala do 9º ano
Por favor, pedimos aos alunos que
agendem a(s) prova(s) perdida(s) na
Secretaria. Valor a ser pago até o dia da
avaliação Supletiva: R$ 25,00 por prova.
Apresentação de atestado médico isenta
esse pagamento.

Informamos que o professor e coordenador
do evento Jaílson Dorta (Jajá) fará um ensaio
com todos os inscritos para o Liceu Arte e
Cultura dia 26 de abril, sexta-feira, das 15h às
17h30, no Espaço Aberto. Solicitamos o
comparecimento de todos os participantes!
Pedimos aos pais que busquem os filhos no
horário do término do ensaio, às 17h30.
----------------------------------------------------------Dia 19 de abril, sexta-feira,
não haverá aula.
Aulas retornam
normalmente dia 22/04,
segunda-feira.

---------------------------------------------------

PROVAS DO PERÍODO
6º e 7º anos - 16/04 (terça-feira) – Matemática e 18/04 (quinta-feira) – Geografia
8º ano - 15/04 (segunda-feira) – Matemática
9º ano - 17/04 (quarta-feira) – Geografia

