
 

COLÉGIO SALESIANO DO SALVADOR 
 

 
 
 
 

“Permanecei sempre alegres” 
D. Bosco  

 
 

Salvador, 31 de outubro de 2018. 
 

Comunicado aos Pais e/ou Responsáveis do Ensino Fundamental 1 (1º ao 5ºano) 

Controle:  06/2018 

Assuntos: 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: 08 a 14/11/2018.  

DATA DISCIPLINA 

08/11 Quinta-feira ENSINO RELIGIOSO 

09/11 Sexta-feira MATEMÁTICA 

12/11 Segunda-feira LÍNGUA PORTUGUESA 

13/11 Terça-feira CIÊNCIAS DA NATUREZA 

14/11 Quarta-feira CIÊNCIAS HUMANAS 
 

 

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

• As avaliações terão início às 07h30min. 
• Os alunos serão liberados às 10horas. Pedimos a colaboração dos senhores no cumprimento desse 

horário.   
• As atividades esportivas e o tempo integral acontecerão normalmente. 
• As disciplinas de Música, Teatro e Educação Física não terão Avaliação. 
• Na disciplina de Arte foram desenvolvidas atividades semanais avaliativas durante todo o trimestre. 
• Lembramos que os conteúdos foram enviados no informativo e também encontram-se no site do 

nosso Colégio. www.salesiano-ba.com.br/estrutura pedagogica/fundamental1/conteúdos 2018 
 
 

            
 

*CONFRATERNIZAÇÃO DOS ESTUDANTES DO 5º ANO – 19/11/2018 
 

• Posteriormente enviaremos aviso com mais detalhes. 
 

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

              Os Pais e/ou Responsáveis receberão os boletins com as professoras, no horário das 07h30min às 
11h30min. 

*CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELA CONCLUSÃO DO 1º ANO – 24/11/2018 
 

• Posteriormente enviaremos aviso com mais detalhes. 
 
 

 

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

http://www.salesiano-ba.com.br/estrutura%20pedagogica/fundamental1/conte%C3%BAdos


 

 
 
 

 

*AVALIAÇÃO GLOBAL: 21/11 a 03/12/2018 
            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:  21 a 26/11/2018.  

  Nesse período, serão seguidos horários especiais que divulgaremos no dia do resultado (20/11/2018). 
 

             PERÍODO DE AVALIAÇÃO: de 27/11 a 03/12/2018. Conforme o cronograma a seguir: 

DATA DISCIPLINA  
27/11 Terça-feira CIÊNCIAS HUMANAS 
28/11 Quarta-feira MATEMÁTICA 
29/11 Quinta-feira ENSINO RELIGIOSO 
30/11 Sexta-feira CIÊNCIAS DA NATUREZA 
03/12 Segunda-feira LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Após as avaliações, os alunos serão liberados. Fazemos as mesmas recomendações das avaliações 
finais do 3º trimestre. 

 
             *ENTREGA DOS BOLETINS COM OS RESULTADOS FINAIS DO ANO LETIVO:  
              Será nos dias 06 e 07/12/2018, das 07h30 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. 
 

 
 

             *RECUPERAÇÃO ESPECIAL: 10 a 20/12/2018 
 

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 no mesmo ano 
em que estudou.           
 

              INSCRIÇÃO DE RECUPERAÇÃO:  
              Nos dias 06 e 07/12/2018 das 07h30min às 17h. 
               Para participar do período de recuperação, o responsável deverá apresentar no N.A.P.E.S. (sala 9  
térreo) o boletim com o resultado da Avaliação Global, pagar a taxa de: Ensino Fundamental 1 R$ 185,00 
(Cento e oitenta  e cinco reais), por disciplina. Em seguida deverá fazer a inscrição, quando receberá o 
cronograma e o conteúdo.    
 

             RESULTADO DE RECUPERAÇÃO: 
             Dia 22/12/2018 das 08h 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 
9 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 específica. 

  
 

A todos desejamos um feliz término de ano escolar. 
Cordialmente, 

Pe Francisco Eliano Bezerra de Queiroz 
Diretor 


