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 Prezados Pais ou Responsáveis; 

 
As provas de recuperação serão on-line, no AVA e realizadas no período de 08/06 a 

11/06 no horário de 14:00 às 16:00 horas.  
Como sugestão de estudo para a prova, orientamos nossos alunos a refazerem as 

provas mensais e finais da 1ª etapa. É importante que o aluno siga as instruções de estudo 
que os professores passaram em aula e façam uma leitura dos capítulos estudados.  

A prova de recuperação terá o valor de 30,0 pontos e o aluno deverá tirar a pontuação 
necessária para obter 18,0 pontos. Caso o aluno tire uma nota inferior do que foi lançado no 
Boletim, prevalecerá a nota maior. Lembramos, que a nota final alcançada no boletim não 
poderá ultrapassar a média, ou seja, 18,0 pontos.  

A prova de recuperação paralela dessa etapa não terá custo para as famílias e o aluno 
poderá realizar a recuperação em no máximo 04 disciplinas que não conseguiu atingir os 60% 
de aproveitamento. Somente a recuperação do final do ano será cobrada. 
           Pedimos sua atenção neste período para que acompanhe seu filho nos estudos. 
 Abaixo segue a data de realização das provas. 

         
Turmas 08/06 09/06 10/06 11/06 

3º ano Português Espanhol 
Ciências 

Redação Inglês 

4º ano Português 
Geografia 

Espanhol  Redação História 

5º ano Português 
 

Espanhol  
Geografia 

Redação História 

6º ano HTI/Robótica Espanhol  
História 

Redação Português 
Ciências 

7º ano HTI/Robótica 
Matemática 

Espanhol  
História 

Redação 
Geografia 

Português 
Ciências 

8º ano HTI/Robótica 
Matemática 

Espanhol Redação 
Inglês 

Português 
 

9º ano HTI/Robótica 
 

Espanhol Redação 
Matemática 

Geografia 
Português 

 

Obs:  O aluno será acompanhado durante todo o horário de prova. A aplicação da prova 

será no Meet, na sala de aula de Ed. Física às 14 horas.   

Após lançamento das notas, será enviado para o e-mail do aluno no dia 18/06, novo 

boletim com as notas da recuperação.  

Contamos com seu apoio! 
       Equipe de Educadores. 


