COMUNICADO Nº 14

COMUNICADO Nº 14

SIMULADO OBRIGATÓRIO

SIMULADO OBRIGATÓRIO
Queridos pais e alunos,

Queridos pais e alunos,

Como já havíamos comunicado, os alunos do 6º ao 9ºs

Como já havíamos comunicado, os alunos do 6º ao 9ºs

anos farão um simulado, que será aplicado no dia

anos farão um simulado, que será aplicado no dia

03/04/18.

03/04/18.

O conteúdo abordado será referente aos assuntos

O conteúdo abordado será referente aos assuntos

trabalhados nas apostilas de todas as disciplinas, sendo

trabalhados nas apostilas de todas as disciplinas, sendo

assim, serão testados conhecimentos acadêmicos já

assim, serão testados conhecimentos acadêmicos já

alcançados.

alcançados.

A avaliação terá uma pontuação atribuída na composição

A avaliação terá uma pontuação atribuída na composição

do 2º bimestre em todas as disciplinas, conforme

do 2º bimestre em todas as disciplinas, conforme

comunicado já encaminhado no dia 03/02/18. Caso não

comunicado já encaminhado no dia 03/02/18. Caso não

possuam mais o comunicado poderão acessar a área

possuam mais o comunicado poderão acessar a área

restrita

restrita

do

aluno

e

abrir

o

CRONOGRAMA

DE

SIMULADOS.

do

aluno

e

abrir

o

CRONOGRAMA

DE

SIMULADOS.

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES

Neste dia o aluno deverá comparecer uniformizado e

Neste dia o aluno deverá comparecer uniformizado e

trazer apenas lápis, borracha, caneta e lanche;

trazer apenas lápis, borracha, caneta e lanche;

Todos os celulares ou quaisquer outros meios de

Todos os celulares ou quaisquer outros meios de

comunicação não serão permitidos na sala de aula;

comunicação não serão permitidos na sala de aula;

O aluno poderá trazer garrafa com água;

O aluno poderá trazer garrafa com água;

O

Simulado

será

feito

individualmente

e

sem

O

Simulado

será

feito

individualmente

e

sem

consulta;

consulta;

O estudante que, durante a prova, tentar “colar” ou

O estudante que, durante a prova, tentar “colar” ou

usar qualquer meio de comunicação com os colegas

usar qualquer meio de comunicação com os colegas

terá a sua avaliação recolhida e atribuição da nota

terá a sua avaliação recolhida e atribuição da nota

zero;

zero;

Informamos que não existe prova substitutiva para o

Informamos que não existe prova substitutiva para o

simulado. Em caso de falta o aluno ficará com zero

simulado. Em caso de falta o aluno ficará com zero

(salvo os casos com atestado médico);

(salvo os casos com atestado médico);

O simulado terá aplicação em dois tempos, sendo da

O simulado terá aplicação em dois tempos, sendo da

seguinte forma:

seguinte forma:

1º TEMPO - MANHÃ: 7:10 – 9:40 | TARDE: 13:00 – 15:30
INTERVALO: 20 minutos

1º TEMPO - MANHÃ: 7:10 – 9:40 | TARDE: 13:00 – 15:30
INTERVALO: 20 minutos

2º TEMPO - MANHÃ: 10:00 – 11:40 | TARDE: 15:50 – 17:30

2º TEMPO - MANHÃ: 10:00 – 11:40 | TARDE: 15:50 – 17:30
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