
                       
                                         

                                      CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES – 2018 
                          Fundamental I – 2º ao 4ºano 

          

Estimadas Famílias, 
 

         A avaliação é mais um mecanismo de construção do conhecimento dentro do contexto escolar. As provas, 
como um dos instrumentos avaliativos, passam a auxiliar no processo ensino-aprendizagem possibilitando ao 
professor o acompanhamento do desenvolvimento das habilidades previstas para cada etapa do trimestre. 
        Realizaremos duas avaliações por trimestre. É importante que a família auxilie o estudante na execução 
das tarefas de casa/sala, no cumprimento das datas de entrega das atividades e na realização dos estudos 
dirigidos que antecedem a semana de avaliações. 
       O roteiro com os conteúdos dos componentes curriculares que terão prova será enviado antes da semana 
de provas.  Visando assegurar a organização das necessidades pedagógicas do estudante e da família, segue 
o Calendário de Avaliações 2018.   
 

 1º TRIMESTRE (29/01 a 04/05) 

14/03 Simulado da Avaliação de Conhecimentos da 
Rede La Salle -  5ºano 

21/03 a 27/03 1ª Avaliações 

02 e 03/04 1ª Avaliações Substitutivas 
 

23/04 a 02/05 2ª Avaliações 

03 e 04/05 2ª Avaliações Substitutivas 

12/05 Reunião de Pais 

2º TRIMESTRE (07/05 a 31/08) 

18/06 a 26/06 1ª Avaliações 

28 e 29/06 1ª Avaliações Substitutivas 
 

22/08 a 29/08 2ª Avaliações 

30 e 31/08 2ª Avaliações Substitutivas 

15/09 Reunião de Pais 

3º TRIMESTRE (03/09 a 11/12) 

 
26/09 

Avaliação de Conhecimentos da  

Rede La Salle - 3º e 5ºano 

02/10 a 09/10 1ª Avaliações 

10 e 11/10 1ª Avaliações Substitutivas 
 

19/11 a 26/11 2ª Avaliações 

27 e 28/11 2ª Avaliações Substitutivas 

08/12 Reunião de Pais 

12 e 13/12 Recuperação Final 

14/12 Resultado Final 
    

 Observações: 1. As avaliações de Geografia e História acontecerão em dias separados conforme o 

calendário.  

 2. Avaliação Substitutiva - O responsável poderá requerê-las no SAE até dois dias úteis após a realização 

das avaliações formais, em formulário próprio, sempre anexando documento que justifique a ausência do 

estudante. A Avaliação Substitutiva é apenas destinada a estudantes ausentes por motivo de doença, luto, 

serviço militar e competição desportiva da qual seja atleta federado. Além do requerimento, é cobrada uma taxa 

por Componente Curricular para remuneração dos professores e para despesas de natureza administrativa, 

conforme convenção coletiva. Ressaltamos que não há 2ª chamada da Avaliação Substitutiva. 

3. No 2º trimestre não haverá simulado, ficando para o 3º trimestre a Avaliação de Conhecimentos da Rede La 

Salle, no dia 26/09 (quarta-feira), para o 3º e 5º anos. 

4. As datas das avaliações estão sujeitas a alterações conforme necessidade da Direção e/ou Supervisão 

Pedagógica.  

 

 

              Tânia Payne                                                                Ariela Farias 
            Supervisão Educativa                                          Coordenação Pedagógica 

                                        Águas Claras, 21 de maio de 2018. 

          Assunto: Calendário de avaliações/ Ensino Fundamental I. 

 


