
 
 

 

Salvador, 19 de agosto de 2016. 
 

O maior líder é aquele que reconhece sua pequenez, extrai força de sua 

humildade e experiência da sua fragilidade. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES FINAIS (3º ano / 2016) 

 

Estamos chegando ao final de uma grande etapa, muitos desafio e aprendizados... 

Este informativo traz orientações importantes das atividades finais do ano letivo de 2016. 
 

 
CALENDÁRIO GERAL 

 

DATA ATIVIDADE 

16/08 a 22/08 Provas Recuperação Paralelas (Tarde - 14h às 17h) / Sábado – 7h10min 

27/08 Resultado Paralelas – 10h  

30/08 a 06/09 PROVAS FINAIS 

08/08 a 04/11 Pré-Vestibular 

30/09 Resultados das Provas Finais – 10h 

21/11 a 23/11 Inscrição de Recuperação na Secretaria 

23/11 a 07/12 PERIODO DE RECUPERAÇÃO FINAL 

12/12 a 14/12 
 

Revisão de Provas (somente no Turno Matutino - 7h30 às 11h) AGENDAR 

21/12 
                             Resultado final – A partir das 10h  

                                                                                                    

 

IMPORTANTE: 
 

 O Montessoriano no ano de 2016 inovou em sua composição curricular com um novo formato e desenvolveu com 
seus educandos do 3º ano um calendário escolar com 3 unidades.  

 O período da 4ª unidade será todo investido em formato Pré- Vestibular. Lembramos que os alunos deverão estar 
com o fardamento completo. E que não serão admitidos atrasos. Reforçamos também que essas aulas são com 
foco ENEM e resolução de questões de grandes vestibulares do país, portanto é importante a participação em sala. 

 O período entre a entrega dos resultados da III unidade e o término das provas de recuperação paralela ( 22/08 ) se 
configura o limite para os questionamentos relativos às médias da III unidade, que serão feitos pelos alunos, 
diretamente aos professores e/ou à Coordenação. 

 

 
CALENDÁRIO DE PROVAS FINAIS 

 

 

 
 

DATAS DIA SEMANA COMPONENTE CURRICULAR                                                                              HORÁRIO 

30/08 TERÇA-FEIRA REDAÇÃO 7h10 às 11 

31/08 QUARTA-FEIRA MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 7h10 às 11 

02/09 SEXTA-FEIRA 
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS (PORTUGUÊS / INGLÊS / 
ESPANHOL) 

7h10 às 11 

05/09 
SEGUNDA-

FEIRA 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 

TECNOLOGIAS 
(FÍSICA / QUÍMICA / BIOLOGIA) 

7h10 às 11 

06/09 TERÇA-FEIRA 
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
(GEOGRAFIA / HISTÓRIA / SOCIOLOGIA / 

FILOSOFIA) 
7h10 às 11 

OBS: Não há 2ª chamada das Provas Finais. 



 
ATENÇÃO: 

 
 

 O aluno que não obtiver, ao final do ano letivo, um total de pontos superior ou igual a 60, deverá submeter-
se à prova final; 

 A tabela com as notas necessárias para a complementação do total de pontos em cada matéria na prova 
final, encontra-se no manual do aluno no site do Montessoriano, bem como nos murais informativos 
externos e de salas de aula;  

 As provas começarão às 7h10min. Não serão admitidos atrasos. O aluno deverá estar com o fardamento 
completo e com seus materiais necessários. Não é permitida a troca de materiais entre alunos durante a 
realização das mesmas; 

 Os alunos estarão liberados após as avaliações. Porém, o transporte do colégio sairá somente às 11h50 
min. 

 
CONSELHOS DE CLASSE 

 
 A função do Conselho de Classe é referendar o resultado obtido pelo aluno e avaliar o seu desempenho 

durante todo o curso; 
 Nenhuma média é automaticamente aproximada pelo Conselho; 
 Ao propor alguma aproximação, o Conselho de Classe avalia, principalmente, se o aluno adquiriu os pré-

requisitos necessários naquela disciplina, além de considerar os aspectos qualitativos como: desempenho, 
interesse, participação e assiduidade demonstrada pelo aluno durante todo o ano; 

 Encerrado o Conselho de Classe, o resultado divulgado torna-se oficial e irreversível. 
 
 

Informação importante: 
 
Entre 07 a 25/11 divulgaremos o Calendário de Recuperação Final, assim como as datas de revisão dessas 
avaliações.  
 
Desejamos a todos um final de ano repleto de paz e harmonia! 

 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
EQUIPE PEDAGÓGICA 


