CIRCULAR Nº 049/2019 – EF: SIMULADO E 2ª CHAMADA – 2º TRIMESTRE
Vila Velha, 13 de agosto de 2019
Senhores Pais/Responsáveis,
Lembramos aos senhores que estamos às vésperas de duas datas importantes de nosso calendário
escolar: o simulado e a 2ª chamada.
SIMULADO
1. Nos dias 20, 21, 22, e 24 de agosto, acontecerá o simulado do 2º trimestre;
2. em cada dia mencionado, o aluno fará uma avaliação com 45 questões objetivas, totalizando 180
questões de simulado;
3. no sábado (24/08), o aluno comparecerá à escola somente para fazer a prova, que será das
8h às 10h30min para alunos do matutino e do vespertino;
4. nos outros

dias do simulado, o horário será cumprido normalmente até a hora de início

da avaliação;
5. para o matutino, a avaliação acontecerá das 10h às 12h30min e, para o vespertino,
das 16h às 18h30min;
6. nesses dias, os alunos não poderão comparecer à escola somente para fazer o simulado;
7. os alunos precisam estar devidamente uniformizados, a fim de evitarmos problemas nos dias
da avaliação.
2ª CHAMADA
Segue cronograma com datas e horários das avaliações de 2ª chamada:
Data

Prova 2ª Chamada

Horário

27/08

Simulado

16h40min

28/08

Ciências / Química / Biologia / Inglês

17h30min

29/08

Matemática / Física / Prod. de Texto / Ética

17h30min

30/08

História / Língua Portuguesa / Geografia

17h30min

Atenção: Conforme norma da escola, somente poderão fazer a 2ª chamada os alunos que
procurarem a secretaria em até 24 horas antes da referida avaliação.
Se necessário, entrem em contato com a Pedagoga da unidade.
Atenciosamente,

EQUIPE PEDAGÓGICA
Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 – (27) 3024 7200
Rua Pessegueiros, 44, Itapuã, Vila Velha – Cep. 29107-230 – (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi – Cep. 29062-030 – (27) 3025 9150
Rua Italina Pereira Motta, 615, Jardim Camburi – Cep. 29090-370 – (27) 3317 4832

