Comunicado/2019
SIMULADO I SEMESTRE – 5º ano
Parnamirim, 06 de maio de 2019.
Srs. Pais e/ou Responsáveis,
Saudações Salesianas.
Os simulados são atividades extras, um (01) em cada semestre, oferecidas
para os alunos a partir do 5º ano do Ensino Fundamental, envolvendo todas as
áreas do conhecimento.
Esclarecemos ainda que o simulado, além de agregar uma experiência,
também oportunizará ao aluno uma pontuação extra. A pontuação atribuída será
comum para todas as disciplinas, por quantidade de acertos, na média do II
trimestre, assim distribuída:
Pontuação na
média
0,5 ponto
0,7 ponto
1,0 ponto

Porcentagem de acertos
De 50% a 59% de acertos
De 60% a 74% de acertos
De 75% a 100% de acertos

Assim, conforme cronograma abaixo, realizaremos o SIMULADO relativo
ao 1º semestre, no dia e horário relacionado.
5º ano FI

Data: 17 de maio (sexta)
Horário: Nos três primeiros horários de aulas.
*Matutino: 7h10 às 9h40.
*Vespertino: 13h30 às 16h.

LEMBRETES IMPORTANTES!
 Depois do Simulado, as aulas seguirão normalmente obedecendo
aos últimos horários.
 O conteúdo abordado será referente ao do I trimestre.
 O aluno (a) deverá apresentar-se devidamente fardado e com o
material escolar dos dois últimos horários
Contamos com o apoio dos senhores no sentido de motivarem à
participação dos estudantes para mais uma etapa significativa no
desenvolvimento de ensino-aprendizagem.
Atenciosamente,
Coordenação-Geral
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