
                                                                    
 

                                                                                       
 
 
 
 

Circ. Ped. 027-18 

                     
 
 
                                                                         

Belo Horizonte, 23 de março de 2018.   
 
 
 
Caros(as) pais, mães e/ou responsáveis, 
 
 

REF.:  PROVAS DO DIA 6 DE ABRIL 
 

Comunicamos-lhes que as provas parciais (Física, História e Língua 
Portuguesa) do dia 6 de abril, sexta-feira, iniciar-se-ão, para ambos os turnos,  às 
17h10min., com término previsto para as 20h10min. 

Nesse dia, haverá aulas normais para o turno da manhã até o terceiro horário 
(9h45min.),  quando os alunos serão dipensados, devendo retornar, no máximo, 
até as 17 horas, a fim de que haja tempo suficiente para se dirigirem às respectivas 
salas. 

No turno da tarde, da mesma forma, serão ministrados os três primeiros 
horários e, após o recreio, os alunos  irão diretamente para as salas em que 
ocorrerão as avaliações. 

Ressalte-se que, por se tratar de dia letivo oficializado no calendário, a 
presença nas aulas, nos dois turnos,  é obrigatória, não sendo permitido, pois,  –  
em hipótese alguma – , que o aluno compareça ao colégio apenas para fazer as 
provas; caso isso aconteça, elas serão automaticamente anuladas. 
 
 
           

Atenciosamente, 
 

 

 

 

              Frei Vicente da Silva Lopes, OFM                                   
                                Diretor Pedagógico                        

 

 

Marcos Araujo  

Sinéder Guimarães 

Coordenadores do 9º Ano 
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