COLEGIO NOVO ATENEU
Informativo – 1º Bimestre
2 de março de 2020.
Senhores Pais ou Responsáveis
Informamos sobre as datas das provas bimestrais, provas de 2ª chamada, provas de recuperação bimestral, entrega de
boletins, pareceres descritivos e demais informações referentes ao 1º bimestre.
Lembramos que os professores regentes se encontram a disposição dos senhores durante a semana no horário das
atividades especiais para atendimentos, favor agendar com antecedência por via agenda ou por telefone com a nossa
recepcionista Luciana.
I. ORIENTAÇÕES GERAIS
- Início e término do bimestre – 10 de fevereiro a 30 de abril.
- Atividades Diferenciadas – 10 de fevereiro a 31 de março, conforme agendamento de cada disciplina.
- 13/3 – Triagem auditiva – FONOLIVE (com os alunos e pais que fizeram inscrição). Horário normal de aula.
- 25/3 – Comemoração do aniversário do nosso Colégio (95 anos) atividades alusivas com os alunos no horário de aula.
- Comemoração dos aniversariantes do mês de março – 26/3 (Ed. Infantil e 1º ano), 27/3 (2º ano A e B), 30/3 (3º ano A e
B) e 31/3 (4º e 5º ano).
- 31/3 – Aula passeio com as turmas do 3º ano A e B para o Sítio Pedagógico Recanto Sagrado.
II. CALENDÁRIO DE PROVAS BIMESTRAIS – 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I
“A avaliação deve ser entendida como um dos aspectos do ensino pelo qual o professor estuda e interpreta os dados da
aprendizagem e de seu próprio trabalho, com a finalidade de acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos,
bem como diagnosticar seus resultados e atribuir-lhes valor.”
Segue, portanto, em anexo a relação de conteúdos de provas bimestrais bem como as datas e estratégias definidas pelos
professores no que tange a avaliação das Atividades Diferenciadas.
As provas serão realizadas conforme datas descritas a seguir.
Data

2º ANO A e B

3º ANO A e B

4º ANO

5º ANO

6/4 (segunda-feira)

HISTÓRIA

________

CIÊNCIAS

CIÊNCIAS

7/4 (terça-feira)

CIÊNCIAS

HISTÓRIA

________

________

8/4 (quarta-feira)

________

CIÊNCIAS

HISTÓRIA

HISTÓRIA

9/4 (quinta-feira)

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

________

________

INGLÊS

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

________

________

15/4 (quarta-feira)

________

INGLÊS

MATEMÁTICA

INGLÊS

16/4 (quinta-feira)

MATEMÁTICA

________

________

________

17/4 (sexta-feira)

INGLÊS

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

13/4 (segunda-feira)
14/4 (terça-feira)

Observações:
1) As aulas de Arte e Ed. Física (2º ao 5º ano) são avaliadas processualmente através de atividades diferenciadas.
2) As aulas de A lógica de programação, Música e Teatro (2º ao 5º ano), são avaliadas continuamente durante o bimestre
e descritas em parecer.

III. PROVAS DE 2ª CHAMADA

Data

Séries

Disciplinas

Local

22/4 (quarta-feira)

Todas

Todas

Sala de aula

Observações:
1) As provas de 2ª chamada serão aplicadas pelos professores regentes nos horários de aulas especiais.
2) O acompanhamento das notas pode ser feito pelo site do colégio - Webpais. As quais serão disponibilizadas após o
término do período de provas. Caso seu(sua) filho(a) fique em recuperação em alguma disciplina o(a) professor(a) comunicará
também por via agenda e realizará exercícios de recuperação em sala na mesma semana para ajudar o aluno.

IV. PROVAS DE RECUPERAÇÃO BIMESTRAL
O aluno que, em uma ou mais disciplinas, apresentar média bimestral inferior a 7,0 (sete) pontos deverá submeter-se a
uma nova avaliação. A nota obtida nessa avaliação multiplicada por 7 será somada à média bimestral anterior multiplicada por
3, e o respectivo resultado, dividido por 10.
Caso o resultado seja superior à média bimestral anteriormente obtida, essa substitui aquela.

MR 

MB x 3  NR x 7
10

MR = Média após recuperação (ou atual)
MB = Média bimestral anteriormente obtida
NR = Nota da prova de recuperação bimestral

As Provas de Recuperação Bimestral serão realizadas em:

Data

Horário

Séries

Disciplinas

Local

27/4 (segunda-feira)

14h

Todas

História/Ciências

Sala de aula

28/4 (terça-feira)

14h

Todas

Geografia/Português

Sala de aula

29/4 (quarta-feira)

14h

Todas

Inglês/Matemática

Sala de aula

Entrega de Boletim e Pareceres Descritivos:
- 4/5 das 17h50 às 18h50 para os pais dos alunos do 3º ano A e B e 5º ano, em sala de aula com as professoras regentes.
- 5/5 das 17h50 às 18h50 para os pais dos alunos do 2º ano A e B e 4º ano, em sala de aula com os professores regentes.
Sem mais para o momento, coloco-me desde já à disposição para eventuais esclarecimentos.

Um excelente ano a todos!

Regiane Bento Menezes da Luz
Assessoria Pedagógica

