COMUNICADO Nº 49

Queridos pais e alunos,
Os alunos dos 6ºs anos aos 9ºs anos farão o simulado multidisciplinar, que será aplicado nos
dias 19/09 e 20/09/17.
O conteúdo abordado será referente aos assuntos trabalhados nos 1º e 2º bimestres de todas as
disciplinas da grade curricular, sendo assim, serão testados conhecimentos acadêmicos já
alcançados.
A escola estará oferecendo, de forma gradativa, o contato com avaliações mais extensas, e essa
familiarização vai dar aos alunos, no futuro, mais segurança e tranquilidade para realizar exames
oficiais (Enem e Vestibulares).
Queremos tranquilizar os pais das turmas dos 6º anos, pois os professores já estão preparando
os alunos realizando atividades com respostas de alternativas, e como preencher um gabarito.
A avaliação terá uma pontuação atribuída na composição do 4º bimestre em todas as disciplinas,
de acordo com a tabela abaixo.
NOTA POR INTERVALO DE ACERTOS

ANO/SÉRIE
6º ao 9º ano
25 QUESTÕES

0A5

6 A 12

12 A 25

0,0 PONTO

0,5 PONTO

1,0 PONTO

O simulado será aplicado nos seguintes horários:
MANHÃ - 10:00 ÀS 12:30 | TARDE - 15:50 ÀS 18:20
OBSERVAÇÕES:
⇒

Nenhum aluno poderá sair antes do horário determinado acima;

⇒

O 9ºB sairá 50 minutos mais tarde no dia 19/09.
ORIENTAÇÕES GERAIS
Nos dias 19 e 20/09 haverá aulas até às 9:40, sendo que, após o intervalo
aplicaremos o simulado;
Os alunos deverão vir uniformizados e com material pertinente até a 3ª aula;
O simulado contém de 23 a 25 questões;
Todos os celulares ou quaisquer outros meios de comunicação não serão permitidos na
sala de aula;
O estudante que, durante a prova, tentar “colar” ou usar qualquer meio de comunicação
com os colegas terá a sua avaliação recolhida e atribuição da nota zero;
Informamos que não existe prova substitutiva para o simulado. Em caso de falta o aluno
ficará com zero (salvo os casos com atestado médico).
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