CIRCULAR Nº 031/2017 – EM: ENCERRAMENTO ANO LETIVO 2017

Vila Velha, 23 de novembro de 2017
Senhores Pais/Responsáveis,

Estamos nos aproximando do encerramento das atividades letivas de 2018 e esperamos
que ele seja satisfatório para toda a comunidade escolar.
Para colaborarmos com os seus filhos/nossos alunos, é importante que todos estejam
atentos às informações abaixo listadas:
 Estamos fazendo Revisão Final, e a participação nas atividades significa nota de
Atividade Diversificada. A ausência às aulas pode implicar em perda de nota.
 Nos dias 04, 05 e 06 de dezembro serão as Provas Objetivas – últimas avaliações do
ano. Elas acontecerão das 7h às 9h30min.
 No dia 07 de dezembro, quinta-feira, os professores estarão nas unidades à disposição
dos alunos para que possam tirar qualquer dúvida sobre as notas, antes que elas sejam
fechadas. É importante acompanharem as notas no WebGiz, com antecedência, para se
certificarem de que tudo está correto.
 No dia 09 de dezembro, sábado, as notas já estarão disponíveis no sistema, e, no dia 11
de dezembro, a partir das 8h, os resultados estarão disponíveis impressos nas unidades.
 No dia 11 de dezembro, segunda-feira, já começam as aulas de recuperação final, que
irão até o dia 16 de dezembro.
 Para os alunos que, infelizmente, já sabem que ficarão em recuperação final, os
conteúdos que serão cobrados já estão disponíveis no site da escola.
 No dia 21 de dezembro, acontecerá a entrega dos resultados finais.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Equipe UP Centro Educacional
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