Informativo Semanal
Ensino Fundamental II
N°10- SEMANA DE 02 A 06 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.”

Horário do Plantão de Português:
7º ano: 15h - 15h45 / 6º ano: 15h45 - 16h30
9º ano: 16h30 - 17h15 / 8º ano: 17h15 - 18h
A professora Raquel alterna horários com o
professor Flávio,de Matemática.
Horário do Plantão de Matemática:
6º ano: 15h - 15h45 / 7º ano: 15h45 - 16h30
8º ano: 16h30 - 17h15 / 9º ano: 17h15 – 18h
*Ambos são realizados às quintas- feiras.
----------------------------------------

AVISO: PROVAS SUPLETIVAS
(SUBSTITUTIVAS) – APLICAÇÃO DIA 24/04,
às 14h, na sala do 9º ano
Por favor, pedimos aos alunos que agendem
a(s) prova(s) perdida(s) na Secretaria, com
Silmara ou Fátima. Valor a ser pago até o dia
da avaliação supletiva: R$ 25,00 por prova.
Apresentação de atestado médico isenta esse
pagamento.

--------------------------------------------------CURSO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE
TEXTOS HISTÓRICOS
Curso ministrado pelo professor
Alexandre, de História.
Investimento: R$ 35,00 mensais
Aulas semanais às sextas-feiras.
Horários: 13h20 – para alunos do 6º ano
14h10 – para alunos do 7º ano
Interessados favor procurar a
Coordenação.

DATA DE APLICAÇÃO - 04/04
(quarta-feira)
Prova realizada nas salas de aula,
aplicada pelos professores, das
10h às 12h15.
Nesse dia, as aulas estendidas
serão canceladas.
6º ano – 36 questões
7º ano – 36 questões
8º ano – 45 questões
9º ano – 46 questões
----------------------------------------------------------

ATESTADO MÉDICO OBRIGATÓRIO
O prazo para entrega dos atestados
médicos era até o dia 06/03.
A partir da próxima semana (26/03), os
alunos que não tiverem apresentado o
atestado não poderão participar das
atividades nas aulas de Educação
Física!

PROVAS DO PERÍODO
6º ao 9º ano - 02/04 (segunda-feira) – Espanhol
6º ao 8º ano – 05/04 (quinta-feira) – Português
9º ano - 06/04 (sexta-feira) – Português

