
 
Belo Horizonte,  10  de dezembro de 2018. 

Prezados pais e alunos do   Ensino Fundamental I , 
 

 Os estudos de recuperação final são mais uma oportunidade oferecida aos alunos que não alcançaram 60% dos                 
pontos distribuídos durante o ano letivo, respeitando o limite de áreas de conhecimento estabelecido no Regimento                
Interno da Escola: 02 áreas de conhecimento para o Ensino Fundamental I. 

No dia 12 de dezembro, os resultados estarão disponíveis no site. 
A recuperação tem o valor de 100 (cem) pontos, sendo 20 pontos de exercícios e 80 de avaliação. Os exercícios                    

devem ser entregues no dia da realização da avaliação. O(A) aluno(a) deverá alcançar um resultado que, somado àquele                  
que conseguiu durante o ano, dê a média final  de 60 pontos. 

Neste ano, seguindo os moldes de 2017, a modalidade será de “estudos autônomos”, não havendo aula                
específica para recuperação. 

As avaliações de recuperação acontecerão entre os dias 17 e 20 de dezembro, conforme calendário abaixo.  
As inscrições deverão ser feitas na Coordenação Pedagógica, com Wiolane ou Ariane, até o dia 14 de                 

dezembro, mediante preenchimento da ficha abaixo. 
Segue  o cronograma de avaliações: 

 
17.12 – 7h30min = Geografia/Inglês 
18.12 – 7h30min =História/Ciências 
19.12 – 7h30min = Matemática / Robótica  
20.12 – 7h30min = Língua Portuguesa/Ensino Religioso 
 
O conselho de classe de recuperação final acontecerá no dia 20.12 e a divulgação dos resultados no dia 21.12,                   

às 11h. 
Atenciosamente, 

 

Sérgio Martins Duarte 

Diretor 

          Virginia Gris Ceolin 

Coord. Pedagógica EFI 

Vice-diretora 

 

✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO FINAL 

__________________________________________________ aluno(a) do ___ ano _____ nº ____ do Ensino Fundamental                     

I, requer sua inscrição na Avaliação de Recuperação Final, na(s) área(s) de conhecimento abaixo, em que não obteve o total de                                         

60%  dos pontos distribuídos.   

   (    ) Língua Portuguesa       (    ) Matemática          (    ) Geografia          (    ) História     (   ) Inglês  

     (    ) Robótica                                 (    ) Ciências                 (    ) Ensino Religioso 
Belo Horizonte, ____ de ______________________ de 2018.  

Assinatura do(a) aluno(a) ____________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável _________________________________________ 

Grau de parentesco: ________________________________________________ 


