Centro Educacional Montessoriano “Reino Infantil”
São Luís, 14 de junho de 2019
Observamos aos alunos para que entreguem a circular aos pais
e anotem as informações necessárias.
Referências:
1. Início do Segundo Semestre/2019
2. Encerramento do Primeiro Semestre/2019
3. Férias e Atendimento Administrativo
4. Avaliações e Resultado de Reposições e 2ª Chamada junho/2019
5. Recuperação Semestral (Obrigatória)
1. Início do Segundo Semestre/2019
 O segundo semestre do ano letivo em curso ocorrerá no dia 01/08/2019 (5ª feira).
2. Encerramento do Primeiro Semestre/2019
 É dever de todo aluno cumprir o horário normal das aulas até que sejam feitas, em
sala de aula, as observações quanto: ao término das programações, liberação,
reposições do mês de junho e recuperações semestrais de julho de 2019
(Obrigatório).
 Oficialmente as aulas serão encerradas no dia 28/06/2019 (6ª feira).
3. Férias e Atendimento Administrativo
 A secretaria da Escola no mês de julho, funcionará somente no turno matutino das
8h às 12h, reiniciando suas atividades normais no dia 01/08/2019 – (5ª Feira).
 Os boletins com resultados finais e transferências estarão sendo concluídos e
entregues durante o mês de agosto/2019.
4. Avaliações e Resultado de Reposições e 2ª Chamada junho/2019
 Período das avaliações de reposições e 2ª chamada:
• Fundamental I – 17, 18, e 19/06/2019
• Fundamental II e Médio – 24, 25 e 26/06/2019
Observar o calendário distribuído em sala de aula.
 Não haverá condição de antecipação ou adiantamento quanto aos dias ou horários
das avaliações. Em caso de mudança de turno, o aluno só poderá participar das
avaliações caso os conteúdos programáticos coincidam em sua totalidade.
Resultado das Avaliações de Reposição e 2ª Chamada
 Ensino Fundamental e Médio - Dia 29/06/2019 (Sábado) das 8h às 12h e das 14h às
18h.

Atenção
 A Escola não se responsabilizará pela situação acadêmica e vagas para 2020
do aluno que se considerar de férias por vontade própria ou deliberação dos
pais e responsáveis.
 Não será dada nenhuma orientação através de telefone ou portadores,
irmãos, parentes ou amigos.
5. Recuperação Semestral (Obrigatória)
Recuperação, aulas e verificações imediatas das disciplinas:
Matemática, Geometria, Química e Física
Início do Período: 01/07/2019 (2ª feira)
Observação: A nota final da recuperação (das disciplinas acima mencionadas) será
extraída através de percentual de acertos obtidos pelo aluno durante o período integral
da recuperação, nas respectivas disciplinas (ex: se durante o período de recuperação
forem realizadas 60 questões e destas o aluno só acertar 30, a nota final da recuperação
será 50 (ou seja, 50%. )
Desta forma, esperamos esclarecer as dúvidas e as especulações dos alunos
quanto ao resultado final da recuperação (através da soma de acertos). Portanto, o
número de faltas do aluno implicará diretamente e negativamente na nota final
da recuperação. A cada falta do aluno durante a recuperação semestral significa perda
de pontos.
Recuperação Semestral:
Disciplinas: Gramática, Redação, Ortografia. Análise de Texto e Artes.
Literatura, Geografia, Inglês, Filosofia, Ciências e Desenho.
História, Espanhol, Sociologia e Biologia.
Dias: 06, 13 e 20 (sábados) de julho
Conteúdo: dado em sala de aula do dia 1º de junho até o último dia de aula
(28/06/2019).
Rotina de horários: de acordo com o calendário escolar de avaliações
(recuperação semestral), distribuído em sala de aula.
Resultado Final (alunos que fizerem recuperação semestral)
• Fundamental I e II
Dia - 29/07/2019- segunda-feira (entregue somente com a presença dos pais)
Horário - 8h às 12h
• Ensino Médio
Dia - 30/07/2019- terça-feira (entregue somente com a presença dos pais)
Horário - 8h às 12h

