
 
 
 
 
 
 

 
� PERÍODO:  27/setembro a 11/outubro

Fundamental I e II e 1ª e 2ª Séries do
 

� ATIVIDADES:  
Ensino Fundamental:  

� Serão realizadas duas (2) aulas: uma para a realização de exercícios de revisão, e uma 
para a prova de recuperação.

�  Exceção para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática que terão três (3) aulas: 
duas para a revisão e uma para aplicação da prova.

� Os exercícios não estão incluídos na nota da recuperação, apenas a prova.
Ensino Médio:  

� Serão realizadas duas (3
para a prova de recuperação para as disciplinas de MAT, BIO, FÍS e QUÍ.

� As demais disciplinas terão 1 aula de revisão e 1 prova de recuperação. 
� Os exercícios não estão incluídos na nota da recup

 

É  OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME:
escola; tênis e meia. É proibido o uso de sandálias, principalmente as 
rasteirinhas, Havaianas e similares.
 

� AVALIAÇÃO: será aplicada uma prova no valor de 10,0(d
Exceção para Artes, Educação Financeira e Filosofia das turmas do Ensino Fundamental, e 
Literatura do Ensino Médio, em que 
fazer durante o bimestre. As provas te
As disciplinas que envolvem cálculo 
 

 
Para efeito de cálculo da média, após a recuperação paralela, será adotada a seguinte fórmula:

                                                  
 

                  MAR : Média Após a Recuperação   MB: Média Bimestral NR: Nota da Recuperação
 

� OBSERVAÇÕES: 
� Se a MAR for inferior a MB, o aluno permanecerá com a MB;
� A MAR não poderá ser superior a 7,0 (sete). Após o cálculo final, se o aluno obtiver 

uma média superior a 7,0, permanecerá o 7,0 como MAR.
 

� RESULTADOS: 18 DE OUTUBRO 
� Observação: COMO  O ENCONTRO DE PAIS E PROFESSORES

SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 DE SETEMBRO(6º ao 8º Ano), E 28 DE SETEMBRO ( 9º Ano a 
3ª Série), NO HORÁRIO DE 
ENTREGA DOS BOLETINS AOS ALUNOS.

 

 

Boa Vista, 26 de setembro de 2017.
 

RECUPERAÇÃO 3º BIMESTRE 
 

27/setembro a 11/outubro - Recuperação do 3º Bimestre para os alunos do Ensino 
Fundamental I e II e 1ª e 2ª Séries do Ensino Médio. 

erão realizadas duas (2) aulas: uma para a realização de exercícios de revisão, e uma 
para a prova de recuperação. 
Exceção para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática que terão três (3) aulas: 
duas para a revisão e uma para aplicação da prova. 
Os exercícios não estão incluídos na nota da recuperação, apenas a prova.

Serão realizadas duas (3) aulas: duas para a realização de exercícios de revisão, e 
para a prova de recuperação para as disciplinas de MAT, BIO, FÍS e QUÍ.
As demais disciplinas terão 1 aula de revisão e 1 prova de recuperação. 
Os exercícios não estão incluídos na nota da recuperação, apenas a prova. 

É  OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME: Camiseta e calça com logomarca da 
escola; tênis e meia. É proibido o uso de sandálias, principalmente as 
rasteirinhas, Havaianas e similares. 

será aplicada uma prova no valor de 10,0(dez) pontos para todas as disciplinas. 
Artes, Educação Financeira e Filosofia das turmas do Ensino Fundamental, e 

Literatura do Ensino Médio, em que os alunos apenas entregarão os trabalhos que deixaram de 
. As provas terão 10 a 15 questões mistas (objetivas e dissertativas). 

as que envolvem cálculo cobrarão a resolução dos mesmos. 

Cálculo da Média da Recuperação 

Para efeito de cálculo da média, após a recuperação paralela, será adotada a seguinte fórmula:
MAR = MB + NR  = 7,0 

                                                                  2 

MAR : Média Após a Recuperação   MB: Média Bimestral NR: Nota da Recuperação

Se a MAR for inferior a MB, o aluno permanecerá com a MB; 
A MAR não poderá ser superior a 7,0 (sete). Após o cálculo final, se o aluno obtiver 
uma média superior a 7,0, permanecerá o 7,0 como MAR. 

18 DE OUTUBRO  
COMO  O ENCONTRO DE PAIS E PROFESSORES PARA A ENTREGA DAS MÉDIAS

NOS DIAS 26 DE SETEMBRO(6º ao 8º Ano), E 28 DE SETEMBRO ( 9º Ano a 
ª Série), NO HORÁRIO DE 18h30 às 20h30,  FAREMOS NO DIA 18 DE OUTUBRO,

ENTREGA DOS BOLETINS AOS ALUNOS. 

 

 
Boa Vista, 26 de setembro de 2017. 

º Bimestre para os alunos do Ensino 

erão realizadas duas (2) aulas: uma para a realização de exercícios de revisão, e uma 

Exceção para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática que terão três (3) aulas: 

Os exercícios não estão incluídos na nota da recuperação, apenas a prova. 

para a realização de exercícios de revisão, e uma 
para a prova de recuperação para as disciplinas de MAT, BIO, FÍS e QUÍ. 
As demais disciplinas terão 1 aula de revisão e 1 prova de recuperação.  

eração, apenas a prova.  

Camiseta e calça com logomarca da 
escola; tênis e meia. É proibido o uso de sandálias, principalmente as 

ez) pontos para todas as disciplinas. 
Artes, Educação Financeira e Filosofia das turmas do Ensino Fundamental, e 

os alunos apenas entregarão os trabalhos que deixaram de 
objetivas e dissertativas). 
 

Para efeito de cálculo da média, após a recuperação paralela, será adotada a seguinte fórmula: 

MAR : Média Após a Recuperação   MB: Média Bimestral NR: Nota da Recuperação 

 
A MAR não poderá ser superior a 7,0 (sete). Após o cálculo final, se o aluno obtiver 

PARA A ENTREGA DAS MÉDIAS 
NOS DIAS 26 DE SETEMBRO(6º ao 8º Ano), E 28 DE SETEMBRO ( 9º Ano a 

NO DIA 18 DE OUTUBRO, APENAS A 

Atenciosamente 
Direção Pedagógica  


