Rua Afonso Celso, 671 – Vila Mariana
Tels.: 5579.1191 – 5579.1194 – 5084.7447
www.colegiolumen.com.br

São Paulo, 31 de outubro de 2019.
Comunicado nº 79/2019
Senhores Pais ou Responsáveis – alunos(as) do 9º ano do Ensino Fundamental.
Assunto: Calendário de Provas – 3º Trimestre

A Proposta Pedagógica do Colégio Lumen Vitae indica que a avaliação da aprendizagem deve ser realizada
através de diferentes instrumentos, nomeados como atividades contínuas (Prova Mensal, Trabalho, Atividades Extras e
Avaliação Integrada), que recebem um valor total 10,0 (dez).
Ao final de cada trimestre, de acordo com o Calendário Escolar, far-se-á uma prova, com valor fixado em 10,0
(dez).
A média do trimestre será resultante da média aritmética entre atividades contínuas e prova trimestral,
conforme indicado em Regimento Escolar.
Pedimos especial atenção ao quadro abaixo, que indica as datas das provas.

11/11 – 2ª feira

12/11 – 3ª feira

13/11 – 4ª feira

14/11 – 5ª feira

18/11 – 2ª feira

08h às 10h

Int. Química

Int. Física

Geografia

História

Ciências

10h30min
às
12h30min

L.Portuguesa

Redação

Inglês

Matemática

Espanhol

OBS.: CULTURA RELIGIOSA E FILOSOFIA SERÃO AVALIADAS POR MEIO DE
TRABALHOS.
22/11 – 6ª feira
08h às 12h

Avaliação Integrada

Observações:


Horário de entrada: 07h10min (normal);



Aluno com celular durante a Prova terá a prova retirada e zerada;



Na semana de Prova os alunos sairão a partir das 12h;



O Componente Curricular de ARTE será avaliado por meio de trabalhos, que deverão ser entregues
nas datas estipuladas pela professora Vania.

 No dia da Avaliação Integrada os alunos deverão trazer um lanche reforçado. Somente nesse dia os
alunos sairão a partir das 11h.

Ressaltamos que a falta do(a) aluno(a), nesse período, implicará no pedido de prova substitutiva, solicitada em
até 2 (dois) dias úteis, acompanhado de atestado médico. A não apresentação do atestado médico acarretará o
pagamento de R$ 30,00 (trinta reais) para a prova substitutiva, que deverá ser pago na Tesouraria. O(A) aluno(a)
será comunicado(a) da data e horário da prova. Para a AVALIAÇÃO INTEGRADA NÃO HAVERÁ
SUBSTITUTIVA.
A parceria da família é fundamental durante esse período, para que os jovens possam desenvolver seus estudos
de forma tranquila e responsável.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

