
 

 

 

 
Sete Lagoas, maio de 2019.                                                                                 
Circular 055 
Senhores Pais ou responsáveis, 
 

O (s) resultado (s) final (is) apresentado (s) por seu (sua) filho (a) __________________________ 

_______________________________, do ____ ano, turma ___ , do Ensino Médio, nesta 1ª etapa letiva, não foi (foram) 

satisfatório (s), por isso ele deve se inscrever na secretaria da escola para os estudos de Recuperação, na (s) seguinte 

(s) disciplina (s): 

  Matemática 1 |   Matemática 2   Português   Filosofia |  Sociologia 

  História   Física 1 |  Física 2    Química 

  Geografia   Inglês   Biologia 

  Espanhol   Redação   Literatura 
 

Considerando as 15 disciplinas, o aluno tem direito de inscrever-se no máximo em 6 disciplinas por etapa. 
 

Período de inscrição da etapa: as inscrições são feitas na secretaria, no período de 23/05/2019 e 24/05/2019, 
impreterivelmente. Caso o aluno não faça sua inscrição nesse período, a escola considerará que ele não deseja 
participar do processo de recuperação e permanecerá com a nota obtida durante a 1ª Etapa.  
  
Critérios: Deve inscrever-se para as avaliações de recuperação paralela o aluno que NÃO obtiver 60% de aproveitamento 
na etapa. 

 
* Cada recuperação tem o valor de R$50,00, o que dá direito ao material e às aulas plantão que só acontecerão com o 
mínimo de 05 alunos por disciplina. Caso não haja esse número de alunos, o valor será R$25,00 e o restante (R$25,00) 
será devolvido ao aluno. 
 
Acontecerá da seguinte forma para os alunos do Ensino Médio: 

1) Logo que receber as atividades do roteiro de recuperação, o aluno terá um prazo para que os exercícios sejam 
feitos e será informado sobre as datas e horários das aulas-plantão, quando as dúvidas e dificuldades serão 
trabalhadas pelo professor.  

2) Após esse período de aulas, em data marcada, o aluno fará uma avaliação escrita, com valor de 20 pontos. 
3) O ALUNO ENTREGARÁ OS EXERCÍCIOS PRONTOS AO PROFESSOR NA DATA DETERMINADA POR ELE E ESSES 

SERÃO AVALIADOS EM 10 PONTOS.  
4) OS TRABALHOS NÃO SERÃO RECEBIDOS NO DIA DA PROVA. 
5) A nota final será a soma das notas obtidas e, sobre ela, será aplicada a seguinte fórmula: 

 

2

NRNA 
    

 

OBS.: se o resultado encontrado for inferior a 60%, prevalecerá a pontuação mais alta. 
O resultado final da recuperação é no máximo 18 pontos, independente da média alcançada. 
 
Essa estratégia tem como objetivos: 

 resgatar as dificuldades detectadas durante o trabalho desenvolvido em sala de aula; 

 fortalecer o processo de construção dos conhecimentos durante o desenvolvimento da etapa, visando um melhor 
desempenho. 
 

ATENÇÃO:  o atendimento da secretaria é de 8h às 11h ou 13h às 18h; 

 as datas e horários de aulas-plantão e provas de recuperação serão afixados em sala de aula, painéis da 
escola e disponibilizados na internet (www.colegiocaetano.com.br). 

 
Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica

 

NA = nota anterior 

NR = nota da recuperação 


