
 TERMO DE DEPENDÊNCIA / ENSINO FUNDAMENTAL  2016

Aluno: ______________________________________________________________Turma Atual ______

 Estou ciente de que o mesmo estará fazendo quatro (4) avaliações, de cada dependência, no ano 

letivo de 2016. 

 Os trabalhos deverão ser entregues nos períodos determinados conforme calendário. 

O valor  por disciplina, é de R$240,00 divididos em 4 cotas de R$60,00.

1ª cota – Vencimento até o dia 15/04/2016.
2ª cota – Vencimento até o dia 01/07/2016.
3ª cota – Vencimento até o dia 23/09/2016.                 
4ª cota – Vencimento até o dia 18/11/2016.          

 Nº Disciplina Série 
da  Dependência

Turma Atual Professor da 
Dependência

Curso

1ª Fundamental 
2ª Fundamental
3ª Fundamental
4ª Fundamental

Rio, ______ / ____________ /  2016.

_____________________________________________________
Assinatura do Responsável

Estrada do Realengo, 364, Padre Miguel.  
Telefone: 2406-6464  Ramal: 422



SENHORES  RESPONSÁVEIS,

Seguem as orientações sobre a DEPENDÊNCIA:

1º bimestre – Entrega até o dia 28/04
2º bimestre – Entrega até o dia 12/07
3º bimestre – Entrega até o dia 04/10
4º bimestre – Entrega até o dia 29/11

As datas para entrega dos trabalhos serão disponibilizadas:

 No SETOR DE PROVAS, sala 17 ;

 Para solicitar a dependência, o aluno irá ao Soe Sop do colégio para efetuar o pagamento.

 Os conteúdos para  entrega dos trabalhos estarão disponíveis no SETOR DE PROVAS, o 
aluno deverá solicitá-los antecipadamente, APÓS O PAGAMENTO;

 Os  trabalhos  deverão  conter:  capa,  os  conteúdos  informados  e  de  acordo  com  as 
orientações que segue anexo;

 A média bimestral em cada disciplina é  6.0, totalizando nos 1º, 2º, 3º e 4º bimestres  24 
pontos, necessários para APROVAÇÃO;

 As notas estarão no boletim do aluno sempre no bimestre posterior ao da realização da 
prova ou entrega do trabalho.

Qualquer dúvida comparecer ao SETOR DE PROVAS, sala 17.

Atenciosamente,
Setor de Provas 

Estrada do Realengo, 364, Padre Miguel.  
Telefone: 2406-6464  Ramal: 422



   

ORIENTAÇÃO PARA TRABALHO DE DEPENDÊNCIA
O trabalho deverá ser entregue conforme orientação abaixo:

 Digitado;
 Folha de papel A4 branca;
 Fonte Arial ou Times New Roman;
 Tamanho da fonte 12;
 Espaçamento entre as linhas 1,5 cm;
 Alinhamento justificado;                                                                                                          Modelo:

 Tinta preta;
 Configuração das páginas: margens superior e esquerda 3cm                            
                                                     margens inferior e direita 2cm.

PARTES DO TRABALHO

1. Capa 

Modelo

2. Desenvolvimento 

Apresentação do trabalho, 
os objetivos e sua 
contextualização.

De acordo com o que o 
professor solicitar.

3. Bibliografia/ Referências

São os autores que você se 
referiu para realizar o 

trabalho.

(3cm)

(3cm)      (2cm) 

(2cm)

COLÉGIO DE APLICAÇÃO 
SIMONSEN

Ensino Fundamental 

Nome do Aluno
Matrícula 

Título do Trabalho

ANO




	Telefone: 2406-6464 Ramal: 422

