Comunicado 159/2018
Assunto: Prova Geral - Orientações
Turmas: do 6º ano ao 8º ano do E.F. II

Guarulhos, 23 de agosto de 2018.

Srs. Pais e Responsáveis,
Conforme o Cronograma Anual (Comunicado 17/2018), no dia 15 de setembro
(sábado) ocorrerá a 3ª Prova Geral de 2018. Recomendamos que os alunos compareçam
ao Colégio às 8h30, pois o portão será fechado pontualmente às 9 horas. O aluno deve
permanecer no mínimo até às 11 horas em sala de aula e no máximo até ao meio-dia. Os
alunos devem estar uniformizados. Lembramos que os alunos que não têm autorização
para saírem do Colégio sem os responsáveis durante a semana, não poderão sair
também no sábado sem prévia autorização por escrito. Para facilitar, segue em anexo a
autorização que deverá ser entregue na secretaria até o dia 14/09 (sexta-feira), caso haja
alguma alteração para a saída do aluno. Ressaltamos que a secretaria permanecerá
fechada em dia de Prova Geral. A prova será constituída por 40 testes, sendo 02 questões
de Arte, 04 de Ciências, 04 de Geografia, 04 de História, 04 de Língua Inglesa, 14 de Língua
Portuguesa e 08 de Matemática e resultará em uma nota global, representando uma das
notas utilizadas para a composição das respectivas médias trimestrais das diversas
disciplinas. As questões serão elaboradas considerando os conteúdos destacados pelos
professores no Portal do Colégio. A Prova Geral não terá prova substitutiva. As faltas
somente serão abonadas em caso de doença (comprovado com atestado médico entregue
na secretaria até dois dias úteis após a aplicação da Prova Geral), e falecimento. Para a
realização das provas será permitido apenas o uso de caneta preta ou azul de material
transparente.
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorização
Eu _______________________________________________________________________, autorizo
meu/minha filho/filha _____________________________________________ a sair do
( ) Colégio sozinho
( ) Colégio acompanhado por _________________________________________________________
ao final da realização da Prova Geral no dia 15/09/2018 (sábado).
Guarulhos, ______ de _____________ de 2018.
____________________________
Nome do responsável

____________________________
Assinatura do responsável

