
 

                                                                                                   Olinda, 15 de agosto de 2018.

  

 Senhores Pais e estimados alunos, 

 Aproxima-se a semana de avaliações finais do II período e solicitamos atenção especial para algumas 

importantes informações e atividades paralelas: 

a) Os alunos dos terceiros anos terão Simulado ENEM nos dias 18/08 (Linguagens e Humanas), das 7h30min às 13h 

e 25/08 (Natureza e Matemática), das 7h30min às 12h30min.  Os alunos devem estar fardados e chegarem à escola 

com antecedência, pois os portões serão fechados, impreterivelmente, às 7h30min.   

 

b) Haverá monitoria para os alunos dos primeiros e segundos anos no dia 18/08, sábado, das 7h às 12h. 

 

c) Os alunos dos primeiros e segundos anos terão a semana de AV2 conforme a seguinte distribuição: 20/08, 2ª 

feira (Linguagens: Português, Literatura, História da Arte, Língua Estrangeira, Ed. Física e Redação) no horário das 7h às 

10h30min. 21/08, 3ª feira (Humanas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia), no horário das 7h às 9h30min, não 

haverá aula à tarde. 22/08, 4ª feira (Natureza: Física, Química e Biologia), no horário das 7h às 9h30min. 23/08, 5ª 

feira (Matemática) no horário das 7h às 9h30min. Não haverá aula à tarde para os primeiros e segundos anos. 24/08, 

6ª feira (SIMULADO ENEM de Linguagens e Humanas), das 7h às 12h30min. 25/08 (SIMULADO ENEM de Natureza e 

Matemática), das 7h30min às 12h30min.  

 

d) Em todas as provas e simulados do II semestre, os alunos farão as provas e entregarão ao fiscal o cartão-

resposta e o caderno de provas que, posteriormente, será devolvido a eles. 

 

e) Alguns alunos dos primeiros e segundos anos foram convidados a participarem de uma ação didática na Escola 

de Referência em Abreu e Lima, no dia 23/08, das 13h às 17h, com transporte do colégio. A ação refere-se a um Sarau 

Poético e pretende ser um estimulador para a organização do Imaculado Mais Cultura.  Os responsáveis dos alunos 

receberão uma autorização para ser assinada e devolvida à coordenação. Os alunos devem estar fardados neste dia. 

 

f)  O Roteiro Pedagógico na Estação de Tratamento de Esgoto da Compesa só pode ser realizado com grupos de 

até 30 alunos dos primeiros anos.   A inscrição e pagamento, iniciado no dia 09/08, da quantia de R$ 54,00 (espécie) ou 

R$ 60,00 no cartão (em duas vezes) também acontecerá nos dias 17, 20 e 22/08, no horário das 7h30min às 11h. Há 

possibilidade de termos mais de um grupo, sendo assim, organizaremos os alunos pela ordem de inscrições. O primeiro 

grupo de alunos inscritos fará a visita no dia 29/08, 4ª feira, das 7h30min às 12h30min. O segundo grupo, no dia 30/08, 

5ª feira, das 13h30min às 16h30min. Havendo um terceiro grupo, a visita acontecerá no dia 03/09, 2ª feira, das 

7h30min às 12h30min. 

 

g) Para os alunos dos primeiros anos também há o Roteiro Pedagógico de Xingó que acontecerá em outubro. 

Solicitamos que os pais interessados entrem em contato com a RVL Turismo, pelo telefone (81) 3011-1298, para 

maiores esclarecimentos quanto aos valores e forma de pagamento. O prazo para as inscrições será até 31/08/2018. 

 

h) A II Chamada, para todo Ensino Médio, será realizada nos dias 27/08(Linguagens), 28/08(Humanas), 

29/08(Natureza) e 30/08 (Matemática) às 8h. O valor da avaliação por área é de R$ 15,00. 

 

i) Por último, comunicamos que, atendendo à solicitação dos alunos dos primeiros e segundos anos, realizamos a 

votação do modelo de camisa Fera SSA 1 e 2 – 2018. O modelo escolhido será vendido por R$ 35,00 (pagamento na 

tesouraria a partir do dia 16/08). A camisa Fera SSA 2018 SSA poderá ser usada, neste semestre, ao longo da semana, 

aos sábados e nos eventos extraclasse. Porém, não poderá ser usada no próximo ano letivo. 

 

 Estamos à disposição para outros esclarecimentos e desculpamo-nos por qualquer mal entendido. 

 

Atenciosamente. 

   ANDERSON DOUGLAS ALMEIDA  

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO MÉDIO 


