Circular: 001/2019.
Brasília, 06 de fevereiro de 2019.
Prezados pais, mães ou responsáveis,
No período de 11 a 20/02, realizaremos as Provas Diagnósticas, momento de especial importância para a
Rede Sagrado, pois trata de avaliarmos e reavaliarmos todo o processo pedagógico a partir do rendimento de
nossos alunos veteranos e novatos a cada início de ano letivo. A diagnose, porém, não se restringe somente a esses
momentos de prova, mas acontece durante todo o ano letivo, inclusive com a aplicação de outros instrumentos
que nos apresentam as habilidades que os alunos ainda não mostram desenvolvimento.
Por se tratar de um momento tão especial para essa instituição de ensino, gostaríamos que a mesma
importância fosse dada pelos senhores e pelos nossos alunos. Estamos, ano a ano, superando expectativas nos
aspectos pedagógicos e na formação humana. Essa conquista, sem dúvida, deve-se à credibilidade que temos no
mercado educacional, à confiança em nós depositada e aos processos dos quais somos pioneiros em Brasília.
Diagnosticar as dificuldades de nossos alunos, no início do ano letivo, faz-nos diferentes e espelha o quão
responsáveis e sérios somos no serviço que nos propomos oferecer.
Esperamos poder contar com a compreensão dos senhores, bem como com o incentivo para que seus filhos
realizem as avaliações com a seriedade que o momento exige. Vejam, a seguir, os dias e os horários de aplicação
das provas.
Informamos ainda que essas provas serão bonificadas e que o bônus será calculado em função do número
de acerto em cada prova. Os alunos que não obtiverem a média mínima estipulada a partir do redimensionamento
dos pontos serão convocados a participar dos Plantões de Dúvida, às quartas-feiras, no turno oposto, nos
componentes de Matemática e Língua Portuguesa, possibilitando o melhor desempenho escolar. Os demais
componentes terão orientação de estudos realizada pelos professores das respectivas disciplinas.

Atenciosamente,

CALENDÁRIO DE PROVAS DIAGNÓSTICAS - 2019

Vespertino

DATA

DISCIPLINA

Matutino

11/02 (segunda-feira)

Língua Portuguesa

7h30 às 9h

13h30 às 15h

6º ao 9º

12/02 (terça-feira)

Matemática

7h30 às 9h

13h30 às 15h

6º ao 9º

13/02 (quarta-feira)

Ciências da Natureza

7h30 às 9h

13h30 às 15h

6º ao 9º

14/02 (quinta-feira)

Redação

7h30 às 9h

13h30 às 15h

6º ao 9º

15/02 (sexta-feira)

Geografia

7h30 às 9h

13h30 às 15h

6º ao 9º

18/02 (segunda-feira)

LEM (Inglês)

7h30 às 8h30

13h30 às 14h30

6º ao 9º

19/02 (terça-feira)

História

7h30 às 9h

13h30 às 15h

6º ao 9º

13h30 às 14h30

7º ao 9º

13h30 às 14h30

6º ao 9º

20/02 (quarta-feira)
21/02 (quinta-feira)

LEM (Espanhol) — exceto 6º
Ano
Ensino Religioso

7h30 às 8h30
7h30 às 8h30

TURMA

Observações
 As avaliações de Educação Física, Artes e Empreendedorismo serão aplicadas no mesmo período da
diagnóstica, no horário de aula do professor.
 Após as provas, as aulas serão normais.

