
 
 

COLÉGIO SALESIANO DO SALVADOR 
 
 

“Permanecei sempre alegres” 
D. Bosco  

 
Salvador, 31 de outubro de 2018. 

 
Comunicado aos Pais dos alunos do Ensino Médio (1ª e 2ª séries)  

Controle:  06/2018 

Assunto: Orientações sobre o final do Ano Letivo / 2018 

Para que as atividades finais transcorram com segurança e tranquilidade, informamos 

  *PERÍODO DE AVALIAÇÕES FINAIS DO 3º TRIMESTRE: 07 a 14/11/2018. 

DATA DISCIPLINA 

07/11  Quarta-feira Redação / Língua Portuguesa 
08/11  Quinta-feira Física / Língua Estrangeira 
09/11  Sexta-feira Geografia / Sociologia 
12/11  Segunda-feira Biologia / Filosofia 
13/11  Terça-feira Química / História 
14/11  Quarta-feira Matemática / Arte 

 

 

Durante esse período, pedimos atenção para os pontos relacionados abaixo. 
 

• As avaliações terão início às 7h30 min;   
• Importante ressaltar a pontualidade e assiduidade dos estudantes nesse período; 
• Os alunos serão liberados assim que concluírem a última avaliação programada para o dia; 
• Os alunos que esperam portador e/ou transporte escolar deverão permanecer na área interna 

do colégio; 
• Pedimos aos senhores que orientem seus filhos a não ficarem na praça em frente ao colégio; 
• No dia 12/11 (segunda-feira), os alunos não terão aula no turno vespertino; 
• As atividades esportivas acontecerão normalmente;  
• Lembramos que os conteúdos programáticos estão disponíveis no site:www.salesiano-                                     

-ba.com.br/estrutura pedagogica/ensinomédio/conteúdos 2018 

*ENTREGA DOS BOLETINS COM OS RESULTADOS FINAIS DOS TRIMESTRES – 20/11/2018  

Os alunos receberão os boletins com os professores, nas suas respectivas salas de aula, no ho-
rário das 08h às 11h30min. 
 

OBS: Os resultados só serão entregues aos alunos, pais ou responsáveis; as outras pessoas, irmãos,           
tio (a) etc só com autorização, por escrito, do responsável pelo (a) aluno (a). 

  *AVALIAÇÃO GLOBAL:  

Participam, obrigatoriamente, da avaliação global, os alunos cuja média final dos trimestres 
seja inferior a seis (6,0) por disciplina. 

OBS: Será atribuída nota zero ao aluno que, com média final dos trimestres inferior a seis (6,0), não 
fizer a avaliação global. 

 

PERÍODO DE REVISÃO: de 21 a 26/11/2018, incluindo o sábado, 24/11, pela manhã.  

Nesse período, serão seguidos os horários normais de aulas. 

 



 
 

            PERÍODO DE AVALIAÇÃO: de 27/11 a 03/12/2018  
 

 Conforme o cronograma a seguir:                                                          

Data Disciplina 
27/11  - Terça-feira Redação / Língua Portuguesa 
28/11  - Quarta-feira Matemática / Língua Estrangeira 
29/11  - Quinta-feira História / Ensino Religioso/Arte 
30/11  - Sexta-feira Física / Filosofia 
01/12  - Sábado Biologia / Geografia 
03/12  - Segunda-feira Química / Sociologia 

 

Após as avaliações, os alunos serão liberados. Fazemos as mesmas recomendações das avalia-
ções finais do 3º trimestre. 
*ENTREGA DOS BOLETINS COM OS RESULTADOS FINAIS DO ANO LETIVO:  

Será nos dias 06 e 07/12/2018, das 08h às 11h30min, nas respectivas salas de aula com os 
professores. 

 Vale a mesma observação sobre quem poderá receber o boletim com os resultados, feita para 
o final dos trimestres. 

 

*PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL: de 10 a 20/12/2018 (incluindo 15/12, sábado). 
 

Deverão participar os alunos com média anual final inferior a cinco (5,0), por disciplina. 

 O horário das aulas e avaliações será entregue no ato da Inscrição. 

OBS: Os alunos que tiverem de fazer a recuperação e não se inscreverem, estarão conservados na 
mesma série em que estudou. 

INSCRIÇÃO DE RECUPERAÇÃO:  

Nos dias 06 e 07/12/2018, das 8h às 17h. 

Para participar do período de recuperação, o aluno deverá apresentar no N.A.P.E.S. (sala 09 
térreo) o boletim com o resultado da Avaliação Global, pagar a taxa de: 1ª série do Ensino Médio R$ 
225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais) e 2ª série do Ensino Médio R$ 245,00 (Duzentos e qua-
rente e cinco reais) por disciplina. Em seguida, deverá fazer a inscrição, quando receberá o crono-
grama e o conteúdo. 

 RESULTADO DE RECUPERAÇÃO:  

Dia 22/12/2018, das 8h às 11h. 

O pedido de revisão da avaliação, se necessário, deverá ser feito no dia 26/12/2018, no 
N.A.P.E.S. (sala 09 térreo). 
 O resultado da revisão será apresentado na Secretaria no dia 27/12/2018, às 15h. 
  

*MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2019:  
Na entrega dos resultados dos trimestres (20/11/2018), os senhores receberão circular es-

pecífica. 
 

A todos desejamos um feliz término de ano letivo. 

Cordialmente, 
 
 

Pe Francisco Eliano Bezerra de Queiroz 
           Diretor 

 


	Pe Francisco Eliano Bezerra de Queiroz

