
 
Belo Horizonte, 11 de julho de 2017 

 

Assunto: ORIENTAÇÕES SOBRE O 2ª SEMESTRE - ENSINO FUNDAMENTAL II 

Segmento: Ensino Fundamental II- 6º ano ao 9ºano 

Prezados pais e/ou responsáveis: 

Destacamos algumas orientações para o segundo semestre: 

 Retorno das aulas: 31/07, após o recesso escolar de julho  
É importante ressaltar que o retorno ocorrerá no dia 31/07, com aulas regulares.  

 Reposição das aulas referentes ao dia 28 de abril, no sábado, 05/08 
Comunicamos que realizaremos a reposição das aulas referentes à paralisação no dia 28/04, em 
protesto contra o atual projeto de Reforma Previdenciária. As aulas para o EFII, manhã, e o EF II, tarde, 
acontecerão no sábado, dia 05 de agosto, no período da manhã. Os alunos do Fundamental II deverão 
trazer todo material correspondente à sexta-feira para as aulas regulares, conforme organização abaixo: 
 Organização do dia 05/08 para alunos do 6º ao 9º ano EFII que estudam no turno da manhã: 

 1º horário- 7h15 às 8h05: aula regular 
 2º horário- 8h05 às 8h55: Olimpíada do Conhecimento 
 3º horário- 8h55 às 9h45: Olimpíada do Conhecimento 
 4º horário- 10h10 às 11h: aula regular 
 5º horário- 11h às 11h50: aula regular 

 
Organização do dia 05/08 para alunos 6º ao 9º ano EFII que estudam no turno da tarde: 

 1º horário- 7h15 às 8h05: aula regular 
 2º horário- 8h05 às 8h55: aula regular 
 3º horário- 8h55 às 9h45: aula regular 
 4ºhorário- 10h10 às 11h: Olimpíada do Conhecimento  
 5º horário- 11h às 11h50: Olimpíada do Conhecimento  

 

 Olimpíada do Conhecimento 
Os alunos do 6º ao 9º ano do EF II serão divididos em 4 equipes. Cada uma delas será composta por 
estudantes das 4 séries do EF II. 
A divisão dos alunos por equipe já foi feita e divulgada, e será relembrada na semana do evento. 
No dia da Olimpíada, as equipes responderão a perguntas objetivas sobre o conteúdo da etapa das 
seguintes disciplinas: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Inglês. 
Os alunos serão orientados, no dia 31/07, quanto à participação na liderança, torcida e responsáveis por 
responder às perguntas. 
No dia do evento, os estudantes deverão comparecer com a camisa da cor da sua equipe.  

 Segundas provas parciais 
 

22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 

Matemática Português Geografia 
Ciências 

Inglês 
História  
Redação 

Observações: 
Nos dias 22/08, 23/08, 24/08 e 25/08 os alunos terão aula regular e realizarão as provas no 4º e 5º 
horários, e só serão liberados a partir das 17h30. 

 
No dia 26/08, sábado, os alunos que estudam tanto no período da manhã quanto no período da tarde 
realizarão as provas no turno da manhã. Haverá o 1º horário de aula, das 7h15 às 8h05, e as provas 
acontecerão das 8h05 às 9h45. Nesse dia os estudantes serão liberados a partir de 9h45. 

Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica do Colégio Arnaldo 

 


