
                                                                             
                       

 

                                                                             

              
 
 

Circ. Ped. 052-17 

 
 
 

Belo Horizonte, 1º de setembro de 2017. 
 
 

Caros(as) pais, mães e/ou responsáveis, 
 

 
Apresentamos-lhes, a seguir, o calendário de avaliações da 3a etapa do corrente ano: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitamos-lhes especial atenção para os seguintes esclarecimentos: 
 

a) As provas parciais terão início, aos sábados, às 7h 15min, com término previsto para às 
10h. Na sexta-feira, 29/09, terão início às 18h 15min, com término previsto para às 21h. 

b) Os alunos que perderem alguma prova parcial terão direito à segunda chamada, desde 
que apresentem ao coordenador de sua turma justificativa assinada pelo responsável, 
até 48 horas úteis após a data de sua realização.  

c) Os horários de provas finais e segunda chamada serão divulgados posteriormente. 

d) Apenas nos dias de provas parciais, aos sábados, será permitido ao(à) aluno(a) usar 
calça jeans, mantendo-se normal o restante do uniforme. 

e) As provas de Redação serão realizadas no horário de aula, em datas a serem divulgadas 
posteriormente. 

f) Nesta etapa, os professores estão autorizados a reservar uma determinada quantidade 
de pontos para avaliações em horário de aula. 

 
 

Atenciosamente, 

 

           Frei Vicente da Silva Lopes, OFM                                   
                                Diretor Pedagógico          
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