COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO – PARALELA
ENSINO FUNDAMENTAL II – 9º ANO
“A Páscoa é o abraço de Deus unindo os amigos e todas as famílias”.
(Autor desconhecido)

INFORMATIVOS – II TRIMESTRE 2018
CRONOGRAMA
INÍCIO: 14/05
TÉRMINO: 18/08
CORPUS CHRISTI (RECESSO): 31/05 a 03/06
FESTA SÃO JOÃO: 15/06
RECESSO JUNINO: 22/06 a 08/07
NORDESTÃO (NATAL): 25/06 a 29/06
ENCONTRO DE FORMAÇÃO (EFOS): 9º D/E (06/06)
FESTA DE DOM BOSCO: 16/08
PLANTÃO PEDAGÓGICO: 01/09 (sábado) – Entrega do boletim do 2º trimestre.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
AV1: Avaliação composta por 04 questões discursivas e 05 questões de múltipla escolha. (Pontuação 6,0).
AV2: Avaliação diversificada, de acordo com os objetivos de cada disciplina, como: seminários, listas de exercícios,
pesquisas, apresentações. Fazem parte dessa etapa as avaliações dos livros paradidáticos e o Caderno
Multidisciplinar. (Valor total 4,0).
AV3: Avaliação de caráter objetivo com questões de múltipla escolha (20 questões). (Valor 10,0).
ATENÇÃO:
 A média do trimestre será composta da seguinte forma: (AV1+AV2) +AV3
2
 Espanhol, Filosofia, Ensino Religioso, Redação e Arte 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 DOS LIVROS PARADIDÁTICOS
LIVROS INDICADOS
Prisioneiro B.3087
A outra face

AVALIAÇÃO
Atividade interdisciplinar
(Língua Portuguesa – História – Geografia – Filosofia – Redação).
Leitura das obras até 09/07.

CADERNO MULTIDISCIPLINAR
PARTE I – A primeira parte da avaliação é composta por dez questões de interpretação de texto a partir de estudos
desenvolvidos no trimestre pela área de Linguagem, na produção de leitura.
PARTE II – A segunda parte da avaliação é composta por dez questões de conteúdos estudados no trimestre em
Ciências Naturais e Matemática.
CADERNO MULTIDISCIPLINAR
PROVA (Partes I e II)

DATA
23/07

HORÁRIO
10h30min às 12h30min

PONTUAÇÃO
2,0 (dois pontos)

OLÍMPIADA INTERNA DE MATEMÁTICA (OIM)
A Olimpíada de Matemática tem como objetivo incentivar o interesse pelo estudo da Matemática, desenvolver o
raciocínio lógico e descobrir novos talentos científicos. A participação é opcional. O aluno deverá efetivar inscrição
na coordenação. A nota da olimpíada será acrescentada na média final da disciplina Matemática. O valor máximo
será de 1,0 (um ponto).
Data da OIM: 14/07 (sábado)
Horário: 8h às 10h

1

ARRASS - 16/5/2018

SIMULADO ENEM
Avaliação elaborada a partir das competências e habilidades propostas pela prova Brasil e Enem nas quatro áreas
de conhecimento. A participação é opcional.
As questões envolverão conteúdos estudados em 2018 e na série anterior. A pontuação total será de até 1,0 (um
ponto) extra na média final do trimestre.
Datas: 04 e 11/08 (sábados)
Horário: 8h

CALENDÁRIO DE AV1
DISCIPLINAS
Redação / Inglês
Matemática
História
Ciências/ Geografia
Língua Portuguesa

DATA DA PROVA
15/06 (sexta-feira)
18/06 (segunda-feira)
19/06 (terça-feira)
20/06 (quarta-feira)
21/06 (quinta-feira)

CALENDÁRIO DE AV3
DISCIPLINAS
Matemática
Geografia / Inglês
Ciências
Língua Portuguesa
História/ Espanhol

DATA DA PROVA
09/08 (quinta-feira)
13/08 (segunda-feira)
14/08 (terça-feira)
15/08 (quarta-feira)
17/08 (sexta-feira)

SEGUNDA CHAMADA
Para realizar segunda chamada, o aluno deverá apresentar ao COD (Coordenação de Disciplina) documentação
para justificar sua ausência e fazer pagamento de taxa na tesouraria. O prazo de justificativa é de até 72 horas. As
avaliações de segunda chamada serão estruturadas com questões discursivas.
As avaliações de 2ª chamada de AV2 serão aplicadas durante o próprio trimestre.
As avaliações de 2ª chamada de AV1 e AV3 acontecerão conforme calendário abaixo:
DISCIPLINAS
Avaliação do Livro e Caderno Multidisciplinar
Matemática
Geografia / Inglês
Ciências
Língua Portuguesa
História/ Espanhol

DATA
02/08
27/08
28/08
29/08
30/08
31/08

HORÁRIO
13h30min
13h30min
13h30min
13h30min
13h30min
13h30min

ATENÇÃO:
O calendário de segunda chamada deve ser acompanhado com muita atenção; pois, caso os prazos não sejam
cumpridos ou o aluno não compareça no dia e horário divulgados, perderá o direito à realização da prova.

ATENCIOSAMENTE,
EQUIPE PEDAGÓGICA
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