Comunicado 05 /2021
Horário das Provas Marcadas
São Paulo, 08 de novembro de 2021

Prezados Responsáveis e Alunos do Ensino Fundamental II – 6º e 7º anos.
Seguem as orientações pertinentes às Provas Marcadas no 4º Período:




Conteúdos: divulgados no site da escola.
Aulas: normais após a(s) Prova(s).
Horário das Avaliações por Disciplina:
6º P e Q

17 nov (4ªf)

18 nov (5ªf)

19 nov (6ªf)

22 nov (2ªf)

23 nov (3ªf)

2ª aula

INGLÊS

HISTÓRIA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

3ª aula

Aulas normais

Aulas normais

ESPANHOL

PORTUGUÊS

FRANCÊS

7º P e Q

17 nov (4ªf)

18 nov (5ªf)

19 nov (6ªf)

22 nov (2ªf)

23 nov (3ªf)

2ª aula

INGLÊS

HISTÓRIA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS

GEOGRAFIA

3ª aula

Aulas normais

Aulas normais

ESPANHOL

PORTUGUÊS

FRANCÊS

Atenção:
- Estude pelo material do Anglo, pelas anotações do Caderno e, quando houver, pelo material encaminhado
pelo Professor.
- Realizar cada prova de modo sério e responsável, demonstrando o seu conhecimento, assim o Professor
orientará seus trabalhos, adequado às aprendizagens.
- Na impossibilidade de realizar as provas, o responsável deverá enviar e-mail, se possível, antecipadamente,
para comunicados@liceupasteur.com.br, justificando o motivo e aguardando os procedimentos necessários.
Para os alunos que, excepcionalmente, farão as Provas pela Plataforma Plurall:
- O ambiente deverá ser organizado antes e estar tranquilo.
- Conectar-se ao Plurall/ Maestro, pelo menos, 5 minutos antes do horário marcado. Se utilizar um notebook
verificar o tempo de bateria.
- Utilizar um computador/notebook e não o celular, se possível.
- Avisar, imediatamente, o Professor, pelo WhatsApp, se houver algum problema no acesso ou durante a prova,
aguardando as orientações.
Solicitamos a colaboração dos senhores responsáveis para que esse processo de avaliação ocorra da melhor
forma possível, pois o aluno não deverá ser interrompido durante a prova.

As aulas serão normais após o período de provas previsto.
Desejamos boas provas!
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

Age quod agis
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