Encerramento / 1° semestre - 2018

Circular nº 4/2018 • Aracaju, 30 de maio de 2018.
Prezados Pais e Alunos,
Os anos passam e, ao longo deles, as transformações vão ocorrendo nas instituições e nas pessoas. Algumas
declinam, perdem a força criativa e estacionam. Outras, simplesmente vão se desgastando aos poucos até chegarem ao
acaso final. Graças à bondade de Deus e à confiança dos pais em nossos propósitos, a cada ano que passa, o Colégio
Módulo vem crescendo e proporcionando aos seus familiares novidades na área educacional e novas estruturas, além de
investimentos e aprimoramentos constantes no nosso espaço físico e na nossa equipe profissional que conferem um
padrão reconhecido de excelência ao nosso trabalho e instalações.
O Colégio Módulo, sempre pautado na comunicação e organização de suas ações, informa abaixo as
atividades de encerramento do 1º Semestre do ano letivo.

1ª) FESTA JUNINA
Em 08/06 (sexta-feira) - FESTA JUNINA para os alunos da Educação Infantil ao 1º Ano do Ensino Fundamental.
Em 09/06 (sábado) - FESTA JUNINA para os alunos do 2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental.
Ambos os eventos ocorrerão no PRÓPRIO COLÉGIO, a partir das 17h, com a participação da Direção, corpo docente da
Escola, alunos, pais e demais convidados.

2ª) PERÍODO DE PROVAS DA UNIDADE II
De 13 a 20/06, período de avaliações da Unidade II para os alunos do 2º ao 7º ano do Ensino Fundamental.
Nos dias 19 e 20 de junho os alunos do 6º e 7º Anos deverão comparecer ao Colégio, às 7h (alunos da manhã) e
às 13h (alunos da tarde), devidamente uniformizados, dirigir-se às suas salas de aula e aguardar o professor para
aplicação da(s) prova(s) do dia. Após o término da avaliação, o aluno estará dispensado para retornar à sua casa. Nos dias
citados acima, não haverá aula após as provas para os alunos do 6º ao 7º Ano do Ensino Fundamental.

3ª) ENTREGA DOS BOLETINS DA UNIDADE II
Em 27/06 (quarta-feira), os Boletins dos alunos do 2º Ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio
estarão disponíveis, na Secretaria da Escola, para serem entregues aos pais ou responsáveis pelo aluno. A entrega
dos resultados do 1º semestre, nesta data, tem como objetivo deixar a família ciente da situação escolar de seu(sua) filho(a)
para que medidas preventivas possam ser tomadas, visando sempre à melhoria dos resultados escolares nas avaliações
futuras. Pais de alunos do 6º ao 8º Ano do Ensino Fundamental, favor ler atentamente o item “PROVÃO
MÓDULO / 2018”, na próxima página.

Atenção! SOB NENHUMA HIPÓTESE, o Boletim Escolar será apresentado ou entregue ao aluno pela Secretaria
da Escola. No ato do recebimento do Boletim, os pais ou responsáveis deverão assinar um documento dando o ciente de
recebimento. O Boletim escolar também estará disponível por meio do endereço www.colegiomodulo.com, na área
restrita, onde deverá ser colocado o login e a senha do aluno, na opção Notas do Aluno, e através do Aplicativo para
celular APP COLÉGIO MÓDULO, usando do mesmo login e senha.
No retorno às aulas (23/07), o aluno terá até 25/07 para efetuar qualquer tipo de reclamação para ajuste na sua
nota. Após o citado prazo, o aluno ficará destituído do direito a qualquer tipo de solicitação quanto à correção da nota
apresentada na média da Unidade II.

4ª) ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE
Em 20/06 (quarta-feira) - Encerramento do 1º Semestre Letivo.
EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL I - Neste dia (20/06), os alunos do Maternalzinho, Maternal,
Infantil, Alfabetização e 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental devem trazer um suco natural ou em caixa, ou água de coco e
um prato típico da época junina (traje à caipira). Os pais ou responsáveis pelos alunos da Educação Infantil ao 1º Ano do
Ensino Fundamental receberão dos professores de seus filhos, em qualquer horário das 7h às 18h, na própria sala de aula,
os blocos de atividades, verificações e boletins relativos à Unidade II. Comunicamos ainda aos Senhores
pais/responsáveis pelo aluno que, por qualquer motivo NÃO puderem comparecer ao Colégio em 20/06, favor procurar, a
partir de 22/06 (sexta-feira), a Secretaria da Escola para solicitar os respectivos materiais acima citados.

5ª) 2ª CHAMADA DO 1º SEMESTRE
O aluno que faltar a qualquer avaliação, por motivo de doença, automaticamente terá o direito de fazer a
2ª Chamada, a realizar-se no reinício do semestre, segundo calendário abaixo. Esse direito só será dado ao aluno
que apresentar o Atestado Médico justificativo da sua ausência.
CALENDÁRIO ESCOLAR PARA 2ª CHAMADA (2º ao 9º Ano/Ens. Fundamental)
GRUPO 1 (25 de julho / quarta-feira): ESP/ING/LIT/MAT/POR/RED.
GRUPO 2 (26 de julho / quinta-feira): FIL/GEO/HIS/ARTES/SOC.
GRUPO 3 (27 de julho / sexta-feira): BIO/CIE/FIS/QUI.
Para as turmas do 2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, todas as provas de 2ª Chamada ocorrerão no turno
oposto ao que o aluno estuda, nos horários das 8h e 14h. Para os demais alunos, as provas de 2ª Chamada serão
realizadas às 15h, na Sala de Vídeo. O aluno que faltar a 2ª chamada, terá nota “ZERO” na devida avaliação.

Na primeira semana de aula do 2º semestre, serão entregues, pelos próprios professores, as Provas da Unidade
II que ainda não foram entregues no 1º semestre, cabendo ao aluno o prazo de 48 horas, após recebimento da
prova, para efetuar, junto à Coordenação e/ou professor, qualquer tipo de reclamação para ajuste na sua nota.

7ª) HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
Até 29/06(sexta-feira), a Secretaria do Colégio estará funcionando em horário normal; no período de 02/07 a
18/07 estaremos à disposição dos Senhores no horário compreendido das 7h às 13h. A partir de 19/07, retornaremos ao
horário normal de funcionamento (7h às 18h).
Obs: Solicitamos aos senhores pais que acessem as informações disponíveis em nossa Home Page
(www.colegiomodulo.com) tais como: Agenda Escolar, Comunicados, Boletim de Notas, Informações Financeiras
(Mensalidades), Sugestões, Eventos e outros. Para maior comodidade, informamos que as informações acima também
podem ser acessadas por meio do celular, através do Aplicativo para celular APP COLÉGIO MÓDULO, usando o
mesmo login e senha.

PROVÃO MÓDULO / 2018
PARA OS ALUNOS DO 6º AO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
O Colégio Módulo, sempre preocupado com o processo ensino-aprendizagem, para melhor formar e educar
nossos alunos, elaborou para o retorno às aulas no 2º semestre uma sequência de avaliações, as quais objetivam uma
melhor consolidação dos assuntos ministrados no 1º semestre, dando ainda oportunidade para uma importante revisão
dos conteúdos curriculares e uma grande possibilidade de melhoria na média do aluno.
Para tanto, agrupamos as matérias da grade curricular do 6º aos 8º Anos do Ensino Fundamental em dois grupos
(G1-ENEM e G2-ENEM). No dia especificado nas tabelas abaixo, o discente será avaliado nas disciplinas constantes nesses
grupos. A depender do resultado por ele obtido, a sua média da Unidade II poderá ser acrescida em até 3,0 pontos, por
disciplina, como mérito pelo desempenho obtido. O acréscimo de pontos será feito somente na Unidade II e em um
total que não supere a nota 10,0.
Apresentamos a seguir as informações acerca dessas avaliações:
01. APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS

02. DATAS E HORÁRIOS DAS AVALIAÇÕES

6º, 7º e 8º ANOS

6º, 7º e 8º ANOS
10 Q

IT

10 Q

LE

10 Q

GEO

12 Q

HIS

12 Q

FIL/
SOC

6Q

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

POR

MATEMÁTICA

LINGUAGENS
E CÓDIGOS

G2-ENEM

CIÊNCIAS
HUMANAS

G1-ENEM

CIE

30 Q

G1-ENEM
G2-ENEM
DATA
DATA
HORÁRIO
HORÁRIO
30/julho
28/julho
7h30 às 12h (Segunda) 7h30 às 12h
(Sábado)
IT: Interpretação de texto

MAT/
30 Q
RL

LE: Língua Estrangeira
RL: Raciocínio Lógico
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6ª) INÍCIO DO 2º SEMESTRE
Em 23/07 (segunda-feira) - Primeiro dia de aula do 2º Semestre Letivo.
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OBSERVAÇÕES:
01. Os horários das avaliações serão os mesmos para todas as turmas (manhã e tarde) e serão rigorosamente
cumpridos.
02. Nos dias da avaliação, o aluno deverá comparecer ao Colégio, devidamente uniformizado, dirigir-se ao local
da prova (previamente comunicado) e aguardar o professor com o caderno de provas com as respectivas
matérias do grupo. Após término da prova, o aluno estará dispensado para retornar à sua casa. Nos dias da
avaliação, não haverá aula para os alunos que estão sendo avaliados. Apenas o aluno devidamente
uniformizado terá acesso ao local das provas.
03. O estudante que chegar atrasado ou não comparecer ao Colégio, por qualquer motivo, perde o direito às
avaliações do dia, NÃO cabendo qualquer tipo de recurso para 2ª chamada, haja vista tratar-se de um
processo avaliativo extra e, portanto, fora das obrigações escolares.
04. O conteúdo de cada prova será aquele ministrado no 1º semestre letivo.
03. MODELO DE PROVA E CRITÉRIO DE CORREÇÃO
01. As provas serão compostas por questões objetivas, sendo cada quesito com 05 (cinco) alternativas.
02. O aluno deverá marcar na folha de respostas o gabarito de todas as questões. Após o término da prova e a
marcação do seu gabarito na folha de respostas, o aluno deverá entregar a prova e a folha de respostas ao
fiscal de prova. O gabarito oficial será divulgado no site do Colégio uma hora após o término de cada
avaliação.
03. A nota de cada prova (Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Matemática, Ciências da Natureza) será
aferida de acordo com a expressão: NOTA = NA x 0,3333.
Onde NA - representa o nº de acertos.

04. CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO

OBS.: Os resultados oficiais contemplando os pontos do Provão na Unidade II serão divulgados em 08/08.
Por entendermos tratar-se de uma excelente oportunidade para o aluno aprimorar seus conhecimentos
acadêmicos e, consequentemente, aumentar a sua média escolar, evocamos o empenho, o compromisso e a
determinação de todos.
Servimo-nos da oportunidade para desejar-lhes que as férias de seus filhos transcorram em clima de harmonia,
momentos de muitas felicidades e repletas de saúde.
Atenciosamente,
A DIREÇÃO
POR CONFIARMOS NA SUA CAPACIDADE, SABEMOS QUE VOCÊ TEM CONDIÇÕES DE SUPERAR QUALQUER RESULTADO...
ESTUDE E APRESENTE EXPRESSIVAS MELHORIAS AO LONGO DESSAS AVALIAÇÕES.

COLÉGIO MÓDULO: “Conhecimento além da sala de aula”.
www.colegiomodulo.com

