São João del-Rei, 30 de maio de 2019.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES – 2ª ETAPA
6º ano – EF II

Senhores pais e/ou responsáveis,
É importante que os senhores acompanhem o Calendário de Atividades do 6º ano do Ensino
Fundamental II, da 2ª Etapa /2019 (início 20/05 e término 09/09), que tem como objetivo a organização e a
obtenção de qualidade no processo ensino-aprendizagem e nos resultados das avaliações.
Distribuição dos 35 pontos da 2ª etapa – média mínima 21 pontos:


Avaliação 1: 10 pontos (questões abertas, V ou F e múltipla escolha)



Avaliação 2: 10 pontos (questões abertas, V ou F e múltipla escolha)



Listas de exercícios: 2 pontos totais



Caderno interativo: 1 ponto



Professor: 4 pontos



Simuladinho 11/07/2019 – quinta-feira e 23/08/2019 - sexta-feira (todas as disciplinas, exceto E.
Religioso e E. Física): 8 pontos totais

Observação: A avaliação será de múltipla escolha + redação e acontecerá nos dois últimos horários do
dia agendado.

AVALIAÇÃO 1
24/06 – 2ª feira

PORTUGUÊS

26/06 – 4ª feira

MATEMÁTICA

28/06 – 6ª feira

INGLÊS

01/07 – 2ª feira

GEOGRAFIA

02/07 – 3ª feira

CIÊNCIAS

04/07 – 5ª feira

HISTÓRIA

12/08 – 2ª feira

PORTUGUÊS

13/08 – 3ª feira

CIÊNCIAS

14/08 – 4ª feira

MATEMÁTICA

19/08 – 2ª feira

INGLÊS

21/08 – 4ª feira

GEOGRAFIA

22/08 – 5ª feira

HISTÓRIA

AVALIAÇÃO 2

Observação:


As subdivisões de pontos não se adequam a ENSINO RELIGIOSO e REDAÇÃO, possuem
processos avaliativos específicos, atendendo aos interesses, características e carga horária de
cada disciplina. Os critérios avaliativos serão divulgados em sala pelo (a) professor (a) da disciplina.

AVALIAÇÕES SUBSTITUTIVAS
As provas substitutivas para os alunos do 6º e 7º anos acontecerão no 1º dia de aula após
a ausência justificada na orientação educacional.

PLANTÕES E AVALIAÇÕES
RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL
Plantão de dúvidas para atendimento do professor 30/08 a 02/09
30/08 a 13/09
Avaliações e entrega dos trabalhos 05/09 a 13/09

INFORMATIVOS – 2º TRIMESTRE 2019

CRONOGRAMA

INÍCIO: 20/05
TÉRMINO: 09/09
RECESSO E FERIADOS: 14/06*, 20/06, 21/06, 15/07 A 31/07, 15/08, 16/08
PLANTÃO PEDAGÓGICO PAIS E EDUCADORES: (02/09 – segunda-feira – 19h)

Na certeza de podermos contar com a colaboração de todos (pais, responsáveis e alunos) no
comprometimento com as avaliações e as regras que envolvem a aplicação das mesmas, desde já
agradecemos.

Atenciosamente,
Equipe Gestora.

