
 

Belo Horizonte, 13 de maio de 2019. 
 

Senhores pais e alunos do Ensino Fundamental I, 
 

Dia 15 de maio as notas da primeira etapa estarão disponíveis no PORTAL 
ACADÊMICO  www.cicbh.com.br 

 

Os alunos que, por motivo justo, perderam alguma avaliação na primeira etapa deverão             
comparecer à Coordenação Pedagógica (Wiolane ou Suelen) para se inscreverem para a            
AVALIAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA entre os dias 16 e 23 de maio.  

 
Art. 163 - Ao aluno que deixar de realizar as avaliações, por motivo justo (doença,               

morte de algum membro da família) devidamente comprovado, poderá ser concedida a           
oportunidade de realizar, através de 2ª chamada, para composição da nota da etapa,             
independente do número de áreas de conhecimento delimitado para cada segmento.  

Nesse caso, não há pagamento de taxa para realização da atividade. No entanto, os              
alunos que perderam avaliação por motivo de viagem, devem se inscrever no mesmo período,              
sendo necessário o pagamento de R$45,00 (quarenta e cinco reais) por prova.  

Os alunos com rendimento abaixo da média deverão comparecer à Coordenação           
Pedagógica (Wiolane ou Suelen) para se inscreverem para o processo de recuperação da 1ª              
etapa, nos dias 16 e 17 de maio, com o propósito de atingirem o máximo de 70% dos pontos                   
distribuídos. Esse processo também poderá ser aplicado aos alunos que, mesmo acima da             
média, desejarem atingir 70%. 

 
Lembramos que, conforme Regimento Escolar, as avaliações de recuperação da etapa           

e de segunda chamada compreendem um único instrumento. Portanto, o aluno que não             
compareceu a alguma atividade avaliativa fará a avaliação para compor a sua nota e, caso esta                
nota não seja suficiente para alcançar a média, sua avaliação será corrigida para os dois fins.                
(É preciso se inscrever para os dois processos). 

 
As avaliações acontecerão no período de 20 a 24 de maio, conforme distribuição de              

conteúdos e horários abaixo, reforçando o seguinte critério: 
- Ensino Fundamental I – 02 áreas de conhecimento 

Calendário de avaliações EFI 
20/05 (2ª feira): Ensino Religioso e Inglês 
21/05 (3ª feira): História  
22/05 (3ª feira): Língua Portuguesa 
23/05 (4ª feira): Matemática  
24/05 (5ª feira): Geografia/Ciências 
HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES/ CONTRATURNO 
8h para os alunos que estudam à tarde  
14h para os alunos que estudam pela manhã. 

 
Estamos à disposição para esclarecimentos. 
Atenciosamente, 
 

 
 

Sérgio Martins Duarte 
Diretor 

Virginia Gris Ceolin 
Coordenadora e Vice-diretora 

 

http://www.cicbh.com.br/


 

 
 

INSCRIÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO 
 

           ENTREGAR NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

Nome : _________________________________________________________ 

Turma: ___________________________, requer sua inscrição na Avaliação de        

Recuperação da 1ª etapa na(s) área(s) de conhecimento abaixo. 

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

(    ) Inglês (    ) Ciências   (     ) Ensino Religioso  

  

Assinatura dos pais ou responsável: __________________________________ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 

 
INSCRIÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA 

 
 ENTREGAR NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

 
Nome : _________________________________________________________ 

Turma: ___________________________, requer sua inscrição para Avaliação       

de Segunda Chamada na(s) área(s) de conhecimento abaixo: 

Motivo: _________________________________________________________ 

ANEXAR ATESTADO MÉDICO quando for o caso. 

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

(    ) Inglês (    ) Ciências   (     ) Ensino Religioso  

 

Assinatura dos pais ou responsável: __________________________________ 


