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RECUPERAÇÃO BIMESTRAL 
 
 
 

Queridos pais e alunos, 

 

 

Esta semana finalizamos as provas oficiais do 1º bimestre que foram 

realizadas por área de conhecimento.  

Informamos que, nos dias 09 e 10 de junho, realizaremos o processo de 

recuperação que se dará da seguinte maneira: 

 

1) As provas de recuperação serão realizadas para os alunos cuja nota da prova 

oficial foi 2,5 ou inferior, ou seja, os alunos terão uma oportunidade de recuperar 

a nota.  

 

2) O formato da prova será o mesmo, ou seja, as provas de recuperação também 

serão realizadas por área de conhecimento e os conteúdos exigidos serão os 

mesmos das provas oficiais. 

 

3) As avaliações serão aplicadas no contraturno, ou seja, os alunos que estudam 

pela manhã farão a prova à tarde, e os alunos que estudam à tarde, farão a 

prova pela manhã. 

 

4) Os dias de avaliação e as respectivas provas seguirão o seguinte calendário: 

     Dia 09: Provas de Recuperação de Linguagens e Matemática. 

     Dia 10: Provas de Recuperação de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. 

     Fundamental II e Médio da manhã: Das 14h às 16h 

     Fundamental II da tarde: Das 10 às 12h 

 

5) Haverá professores de plantão para auxiliar os alunos na realização da prova. 

Todos deverão entrar 15 minutos antes para a realização da chamada: 

 

 



 

 6º A, 7ºA, 8ºA, 8º B, 9ºA, 9ºB e Ensino Médio: 

 

Dia 09 às 13h45 – Prova de Linguagens, ciências e suas tecnologias: 

- Professora Soraia no link: https://meet.google.com/gzs-isfy-iqs  

 

Dia 09 às 13h45 – Prova de Matemática e suas tecnologias: 

- Professora Kelly no link: https://meet.google.com/fdq-mvxa-fxt  

 

Dia 10 às 13h45 – Provas de Ciências da Natureza e Humanas: 

- Professora Rita no link: https://meet.google.com/sba-exot-dwv 

 

 6º B, 7ºB, 8ºC e 9ºC: 

 

Dia 09 às 9h45 – Provas de Linguagens e Matemática 

- Professora Angélica no link: https://meet.google.com/zfd-nsph-ypm  

 

Dia 10 às 9h45 – Provas de Ciências da Natureza e Humanas: 

- Professor Clemilson no link: https://meet.google.com/jys-uveh-frq  

 

6) A nota será calculada da seguinte forma:  

 

Nota da prova oficial + Nota da prova de recuperação = A média deverá substituir a nota  
da 1ª prova (se maior que 2,5). 2 

 
Observação: Caso a média da recuperação seja inferior à nota da prova oficial, será 
mantida a maior nota. 
 

 

Contamos com a colaboração e dedicação de todos. 
Coordenação Pedagógica. 
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