INFORMATIVO ATIVIDADES – 1ª ETAPA 2022
6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sempre podemos mais do que imaginamos.
Me. Agathe Verhelle

Fortaleza, 11 de fevereiro de 2022
Estimada família e alunos,
Sabemos o quanto a educação é fundamental para a formação integral dos nossos alunos,
reafirmamos o nosso compromisso e responsabilidade de estarmos sempre levando para cada
educando o nosso melhor, para que a educação aconteça com muito empenho, qualidade e afeto.
De acordo com o planejamento interno da nossa Escola, informamos as atividades relacionadas
à 1ª etapa de estudos para as turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Divulgaremos posteriormente o calendário, o roteiro de estudos e o horário de realização das
avaliações da etapa.
DATAS IMPORTANTES*

 Início da 1ª etapa de estudos: 18/01/2022
 Término da 1ª etapa de estudos: 29/04/2022
 Avaliação Contínua do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental: 18 a 24/03/2022
 Avaliação Global do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental: 25 a 29/04/2022
 Avaliação Global do 9º ano do Ensino Fundamental: 23 a 29/04/2022
 2ª chamada do Ensino Fundamental: 09 a 13/05/2022
 Entrega de Boletins da 1ª etapa de estudos: 13/05/2022
*datas sujeitas a alterações.

Carnaval: 28/02, 01 e 02/03 (segunda, terça e quarta feira)

Feriados 1ª etapa
de estudos

Data Magna do Ceará: 25/03 (sexta-feira)
Tríduo Santo: 13/04 (quarta-feira)
Quinta-feira Santa: 14/04 (quinta-feira)
Paixão de Cristo: 15/04 (sexta-feira)

ATENÇÃO:
 Para favorecer uma melhor organização das famílias nas férias de julho e final do ano, informamos
que as nossas atividades letivas se encerram:
 1º semestre: 24/06/2022 (sexta-feira)
 2º semestre: 18/11/2022 (aprovados por média) e 20/12/2022 (após recuperação).
COMPOSIÇÃO DA MÉDIA ANUAL E ETAPA*
 O nosso calendário escolar está estruturado em 3 etapas letivas;
 Para a composição da Média da Etapa (ME), iremos considerar fórmula:
Média da etapa EF2: (ACx2 + AGx3) + AQ x 1
6
AC: avaliação continua
AG: avaliação global
AQ: avaliação qualitativa
 Para cálculo da Média anual é importante saber:
MÉDIA ANUAL = Média aritmética das 3 etapas*
*Soma das médias das 3 etapas dividida por 3.
 CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO:
Será considerado (a) aprovado (a), ao final do ano letivo, o (a) aluno (a) que obtiver, em cada
Componente
Curricular: Média Anual (MA) maior ou igual a 7,0 (sete).
Observação: Em síntese, o aluno deverá atingir 21,0 pontos, em cada Componente Curricular,
ao final das 3 etapas, para obter a aprovação por média.

3873-21/3ªET/6º EF/SOP/WP-ARIS654

 Ao final das 3 etapas, o (a) aluno (a) que não alcançar Média Anual (MA) suficiente será
submetido (a) à Recuperação, através de aulas de reposição dos objetivos de aprendizagens e
uma avaliação na qual também deverá obter nota mínima 7,0 (sete) para aprovação.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos nos contatos abaixo:

Série

Coordenador(a) de Turma

Contato

E-mail

6º ano Manhã

Silvia Helena Meneses

99622.4523

silvia@santacecilia.com.br

7º ano Manhã

Mara Santiago

99812.3311

glaucimara.oliveira@santacecilia.com.br

8º ano Manhã

Gladys Benfatti

99919.8992

gladys@santacecilia.com.br

9º ano Manhã

Lidyane Karbage

99919.0374

lidyane@santacecilia.com.br

6º ao 9º Tarde

Gilson Rebouças

99620.0614

gilson.freitas@santacecilia.com.br

Série

Supervisão Pedagógica

Contato

E-mail

6º ao 9º ano

Izabel Meneses

99709.2761

izabel.leite@santacecilia.com.br

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
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