
  
“Corresponde a uma educação positiva o emprego de métodos educativos que motivem e estimulem, 

que ajudem os aluno para uma aprendizagem significativa, aprendam bem e com qualidade” 
Nosso Modo Próprio de Educar – “Filhas de Jesus” (pag.50) 

     

Belo Horizonte,  04  de novembro de 2019. 
  

Prezados pais e/ou responsáveis e alunos do 3ª série do Ensino Médio, 
  
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: 04 áreas de conhecimento para o             
Ensino Médio. 

No entanto, exclusivamente para a turma da 3ª série do Ensino Médio, oferecemos uma              
avaliação suplementar como uma oportunidade para o aluno não entrar em recuperação final. Para              
esta avaliação, o aluno pode se inscrever em todas as áreas de conhecimento nas quais não atingiu                 
60 pontos no somatório anual. A avaliação suplementar tem o valor de 35 pontos e o conteúdo será                  
divulgado pelos professores para os alunos no Google Classroom e no GVCollege. 

 
Segue o calendário de avaliações suplementares: 
11.11 – 7h20: Física, História, Ensino Religioso e Redação 
12.11 – 7h20: Biologia, Inglês, Espanhol e Literatura 
13.11 – 7h20: Língua Portuguesa, Química e Filosofia 
14.11 – 7h20: Matemática, Sociologia e Geografia 
  
Estamos à disposição para esclarecimentos. 
  
Atenciosamente, 

 

  

Helen Cristina Paes 
Coord. Pedagógica  

do EFII e Médio 
 

 
Virginia Gris Ceolin 
            Vice Diretora 
 
 

Sérgio Martins Duarte 
Diretor 

 
 

_________________________________________________________________________ 
   INSCRIÇÃO PARA AVALIAÇÃO SUPLEMENTAR - 3ª SÉRIE EM 

       ENTREGAR NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ATÉ 07/11 - Quinta-feira  
  

Nome do aluno : ___________________________________________________________________ 

da 3ªsérie EM, requer sua inscrição na Avaliação Suplementar na(s) área(s) de conhecimento             

abaixo. 

(   ) Língua Portuguesa   (    ) Matemática          (    ) História          (    ) Filosofia           ( ) Sociologia  

(    ) Geografia                (     ) Inglês            (    ) Espanhol       (    ) Química    (    ) Redação 

(    ) Física                      (     ) Biologia               (    ) Ensino Religioso (    ) Literatura  

Assinatura do(a) aluno(a) __________________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsável __________________________________ 


