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Em: 06/11/2017

ENSINO FUNDAMENTAL (8º ANO)
Srs. Pais ou Responsáveis,
Em virtude da aproximação do final do ano letivo, faz-se necessária à sua especial atenção em relação à
realização, caso haja necessidade, do Exame Final e da Recuperação Final, por parte do (a) seu (sua) filho (a).












Desta forma, lembramos que:
O aluno que não alcançar os 28 pontos necessários para aprovação por média (7,0) será submetido ao
exame final, desde que na quarta etapa ou bimestre, obtenha rendimento igual ou superior a 4,5 pontos na
média geral das diversas disciplinas (ou um total mínimo de 18 pontos);
Os alunos que alcançarem média inferior a 4,5 pontos (menos de 18 pontos), após a quarta etapa, serão
submetidos apenas à recuperação final e não ao exame final;
O aluno que, após a finalização da quarta etapa, estiver com desempenho inferior a 4,5 pontos na média
final, em cinco ou mais disciplinas, estará automaticamente retido na série;
Será aplicado, como exame final, um instrumento avaliativo utilizando-se a escala decimal no valor de 10
pontos;
Após o exame final, a nota alcançada será somada com as notas dos quatro bimestres, que dividida por
quatro, deverá ser igual ou superior a 7,0 (sete);
No exame final, será estabelecido um rendimento mínimo necessário para a aprovação, de acordo com o
desempenho do aluno nas quatro etapas do ano letivo;
O aluno com média final situada entre 4,5 e 5,9 pontos (ou seja, 18 a 23,9 pontos) deverá, na ou nas
disciplinas que deixar para o exame final, obter nota complementar para atingir os 28 pontos necessários à
sua aprovação;
Exemplos:
18,0 pts. Média 4,5 – precisará de 10,0
19,0 pts. Média 4,7 – precisará de 9,0
20,0 pts. Média 5,0 – precisará de 8,0
22,0 pts. Média 5,5 – precisará de 6,0
23,9 pts. Média 5,9 – precisará de 4,4
Os alunos com média final situada entre 6,0 e 6,9 pontos (ou seja, 24 a 27,9 pontos) precisarão obter, no
exame final, uma nota mínima no valor de 4,0 pontos para aprovação.
Caso o aluno não obtenha a nota aprovativa no exame final, poderá ser submetido ao processo de
recuperação final em até 40% dos componentes curriculares para cada nível de ensino, isso equivale dizer:
 1º ao 5º ano: em até 03 disciplinas;
 6º e 7º ano: em até 05 disciplinas;
 8º e 9º ano e Ensino Médio: em até 06 disciplinas.
Na recuperação final, o aluno será aprovado desde que alcance a nota mínima de 7,0.
NÃO HAVERÁ 2ª CHAMADA PARA AS PROVAS DE EXAME FINAL E RECUPERAÇÃO FINAL.
 Segue abaixo o calendário para EXAME FINAL e RECUPERAÇÃO FINAL:

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES (8º ANO)
EXAME FINAL
23/11/2017(5ª feira)
Turno Manhã: 7h30
Turno Tarde: 13h30
24/11/2017 (6ª
feira)
Turno Manhã: 7h30
Turno Tarde: 13h30
25/11/2017
(sábado)
Horário: 7h30
27/11/2017 (2ª
feira)
Turno Manhã: 7h30

RECUPERAÇÃOFINAL
11/12/2017 (2ª feira)
Turno Manhã: 7h30
Turno Tarde: 13h30
12/12/2017 (3ª feira)
Turno Manhã: 7h30
Turno Tarde: 13h30
13/12/2017 (4ª feira)
Turno Manhã: 7h30
Turno Tarde: 13h30
14/12/2017 (5ª feira)
Turno Manhã: 7h30
Turno Tarde: 13h30

DISCIPLINAS
Língua Portuguesa / Redação e
Inglês

História / Geografia e Filosofia
Educação Física

Ciências, Noções de Física e
Educação Ambiental

Matemática/ Arte e Ensino Religioso

FORMATO DA PROVA
50% da pontuação da
prova, contendo
questões de múltipla
escolha, e mais 50%
distribuídos em questões
discursivas, totalizando
10 pontos.
Redação: uma produção
textual no valor de 10
pts.

Turno Tarde: 13h30




OS CONTEÚDOS DE EXAME FINAL SERÃO OS MESMOS REFERENTES AO 4º BIMESTRE.
Os conteúdos para a Recuperação Final serão divulgados na data da entrega do boletim do Exame Final.
Informamos que, para as avaliações de Exame Final e Recuperação Final, os alunos deverão vir uniformizados e
as provas acontecerão no turno de estudo do aluno, exceto as provas referentes ao sábado, dia em que os
alunos dos turnos manhã e tarde realizarão provas no horário de 7h30 às 11h30.

DATA

Cronograma

10/11/2017
20/11/2017
21/11/2017
23 a 27/11/2017
30/11/2017
01 a 07/12/2017
11 a 14/12/2017
20/12/2017

FEAC-Festival de Artes Catarinense-Teatro da Paz às 20h.
Encerramento das aulas
Entrega dos boletins (horários: MANHÃ de 9h às 12h / TARDE de 15h às 18h)
Avaliações de Exame Final
Entrega de Boletins após Exame Final (horários: MANHÃ de 9h às 12h / TARDE de 15h às 18h)
Aulas de Recuperação Final
Avaliações de Recuperação Final
Entrega de boletins após recuperação Final

CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA PARA ALUNOS VETERANOS 2018
Para os pais que desejam ANTECIPAR A MATRÍCULA temos as seguintes datas:
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio
04 a 06.12.2017 - Horário: 8h às 17h.
Para alunos APROVADOS DIRETO E APÓS O EXAME FINAL, as datas de entrega do kit e
confirmação de matrícula:
Jardim I e Jardim II
14 e 15.12.2017
Horário: 8h às 17h
1º ao 6º Ano (Fundamental)
7º ao 9º Ano (Fundamental)

16 e 18.12.2017

Obs.: no dia 16.12(sábado) – Horário: 8h às 12h.

1ª, 2ª e 3ª Séries (Médio)

19 e 20.12.2017

Horário: 8h às 17h

Para alunos APROVADOS APÓS RECUPERAÇÃO FINAL, as datas de entrega do kit e confirmação
de matrícula:
Ensino Fundamental e Ensino Médio
22, 23, 26 e 27.12.2017 - Horário: 8h às 17h.
OBSERVAÇÕES:
 Caso os pais não estejam presentes por motivo de viagem ou outro impedimento, a matrícula poderá ser
realizada por outra pessoa munida de procuração reconhecida em cartório;
 Para garantia da vaga no turno no qual o(a) aluno(a) estuda, o período de matrícula deverá ser
seguido rigorosamente, pois serão consideradas disponíveis as vagas dos alunos que não
efetuarem a matrícula nas datas previstas;
 Por gentileza, não insistir na matrícula se não estiver com a documentação completa;
 A confirmação da matrícula deverá ocorrer preferencialmente no mesmo dia ou no dia seguinte do
recebimento do kit.
A MATRÍCULA SÓ É EFETIVADA APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO E ENTREGA DOS
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA TAL.
INÍCIO DO ANO LETIVO 2018 EM JANEIRO
11/01/2018
Quarta-feira

15/01/2018
Segunda-feira

16/01/2018
Terça-feira

17/01/2018
Quarta-feira

9º ano e
Ensino Médio

Maternal
6º, 7º e8º anos

Jardim I e II
3º, 4º e 5º anos

1º e 2º ano

Atenciosamente,
A Direção

