
Canoas, novembro de 2021 

Prezados Pais ou Responsáveis e Alunos(as): 

 Chegamos às vésperas do encerramento de mais um ano letivo. Temos muito a agradecer a todos os envolvidos: 
aos alunos(as) pelo esforço e exercício de autonomia, às famílias pelo apoio e colaboração e ao trabalho de todos os 
professores e técnicos do Colégio que estiveram sempre prontos e dispostos no auxílio da construção de novos 
conhecimentos.  Vocês, famílias, além da confiança em nosso trabalho, permitiram que entrássemos dentro de suas casas 
e estão vivenciando o nosso fazer pedagógico de maneira inovadora e criativa.  

Neste momento de conclusão do ano letivo, cabe ressaltar que as avaliações do 3º trimestre equivalem ao peso 2 na 
composição da média anual final. Com a finalidade de qualificar ainda mais o trabalho neste término de ano letivo, 
garantindo o melhor rendimento escolar, contamos com a máxima atenção dos responsáveis e dos alunos no que se refere 
ao seguinte cronograma: 

 Entre os dias 22/11 e 26/11 será realizada a SEMANA DE AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS. Assim como nos trimestres 
anteriores, realizaremos as avaliações no formato ONLINE. As avaliações seguirão o mesmo padrão dos trimestres 
anteriores, e de acordo com a tabela a seguir: 

SÉRIES FINAIS (6º ao 9º ANO) 

Horário SEGUNDA-FEIRA 
22/11 

TERÇA-FEIRA 
23/11 

QUARTA-FEIRA 
24/11 

QUINTA-FEIRA 
25/11 

SEXTA-FEIRA 
26/11 

7h40min – 
9h10min 

Português Ensino Religioso Matemática História Espanhol 

9h40min – 
11h10min 

Inglês Geografia 
Ciências 

Física/Química 
(91) 

Educação Física Educação Artística (61) 

ENSINO MÉDIO 

Horário 
Segunda-feira 

22/11 
Terça-feira 

23/11 
Quarta-feira 

24/11 
Quinta-feira 

25/11 
Sexta-feira 

26/11 
7h40min – 
9h10min 

Português Ensino Religioso Matemática História 
Espanhol 

(101 e 201) 
9h10min – 
10h40min Inglês Geografia Química Educação Física Educação Artística (101) 

10h40min – 12hs Literatura Biologia Sociologia Física Filosofia 
      

 

 Os alunos que porventura venham a perder alguma avaliação, deverão justificar a perda no prazo de até 48hs após a 
realização da prova. Essas avaliações serão recuperadas no DIA ÚNICO DE RECUPERAÇÃO DE AVALIAÇÕES, que será dia 
29/11. 
 

 No dia 29/11 teremos uma Comemoração de Encerramento do Ano Letivo com nossos alunos. Será realizado no saguão 
da escola das 10h às 11h35min. 
 



 No período de 30/11 à 06/12 será realizada a SEMANA DE RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS. Esse é um momento muito 
importante para que nossos alunos, inclusive os que já estiverem aprovados, possam revisar o conteúdo e esclarecer 
dúvidas. 

 
 Dia 01/12 serão divulgados os resultados finais do 3º trimestre. Os mesmos estarão disponíveis no Portal do Aluno. 

 
Lembramos que o Sistema de Cálculo de média anual para aprovação é o seguinte: 

 
SEM RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS: 

 
1º TRI  +  2º TRI +  ( 3º  TRI  X 2)   =  ou superior a seis. 

4 
 

COM RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS (MÉDIA ANUAL INFERIOR A SEIS): 
 

(Resultado final x 2) + (Nota de recuperação)   =  ou superior a 5. 
3 
 

 Entre os dias 07/12 e 13/12 será realizada a SEMANA DE EXAMES FINAIS para os alunos que não alcançaram a 
média anual nos 3 trimestres. As avaliações deverão ser realizadas no período previsto, de maneira remota, 
online. A tabela de horário das AVALIAÇÕES FINAIS segue abaixo: 

 
SÉRIES FINAIS (6º ao 9º ANO) 

HORÁRIO 
TERÇA-FEIRA 
07/12/2021 

QUARTA-FEIRA 
08/12/2021 

QUINTA-FEIRA 
09/12/2021 

SEXTA-FEIRA 
10/12/2021 

SEGUNDA-FEIRA 
13/12/2021 

7h40min – 9h10min Ensino Religioso Matemática História Espanhol Português 

9h40min – 11h10min Geografia 
Ciências 

Física/Química 
(91) 

Educação Física 
Educação 

Artística (61) 
Inglês 

ENSINO MÉDIO 

HORÁRIO 
TERÇA-FEIRA 
07/12/2021 

QUARTA-FEIRA 
08/12/2021 

QUINTA-FEIRA 
09/12/2021 

SEXTA-
FEIRA 

10/12/2021 

SEGUNDA-
FEIRA 

13/12/2021 

7h40min – 9h10min Ensino Religioso Matemática História 
Espanhol 

(101 e 201) 
Português 

9h10min – 10h40min Geografia Química Educação Física 
Educação 
Artística 

(101) 
Inglês 

10h40min – 12hs Literatura Biologia Sociologia Física Filosofia 
      

 
Desejamos a todos os alunos um excelente término de ano letivo com muita dedicação, sucesso e aprovação nos 

estudos. Confiamos e acreditamos em cada um de vocês. 
 

Continuaremos à disposição de todos, alunos, pais, familiares para todo e qualquer esclarecimento. 
 
 

Equipe Diretiva do Colégio Luterano Concórdia. 


