
  

“Nossa ação educativa é uma resposta de colaboração, um serviço que lhes oferecemos, para contribuir 
ao crescimento pessoal de seus filhos.”  

Trecho do  Nosso Modo Próprio de Educar 

 

     Belo Horizonte, 28  de novembro  de 2019. 

 

Prezados Pais e Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio,  

O fim do ano letivo se aproxima, portanto, encaminhamos orientações importantes referentes à             
finalização da 3ª etapa e da recuperação final para que todos possam fechar o ano letivo de 2019 com                   
tranquilidade e sucesso. Nesta reta final, é de extrema importância o acompanhamento das famílias              
diante dos resultados dos seus filhos, e caso seja necessário, estamos à disposição para o               
esclarecimento de dúvidas. 

1) Bloqueio da visualização da nota do BM2 (última avaliação) no PORTAL ACADÊMICO ou APP               
Filhas de Jesus para preparação do Conselho de Classe Final: a partir de 19/11 para o Ensino                 
Fundamental e 29/11 para o Ensino Médio conforme divulgado no calendário de avaliações. 

2) Data das últimas provas: 

- Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano): BM4 – 04/12  

- Ensino Médio: 1ª e 2ª série: BM6 – 06/12  

3) Término do Ano Letivo para o Ensino Fundamental e Ensino Médio: 13/12 (sexta-feira). 

4) Entrega dos resultados: No dia 11 de dezembro (quarta-feira), de 8h às 11h30, na lateral do Espaço                  
Cultural, haverá a entrega dos resultados finais, com atendimento aos pais de alunos que necessitarem               
de recuperação final, bem como a entrega das atividades a serem desenvolvidas.   

5) Recuperação Final: 

a) 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 e 03 para o Ensino Fundamental - Anos Finais e obtiveram, no mínimo, quarenta pontos em cada                  
disciplina. 

b) Ao término da 3ª etapa, o processo de recuperação de nota e conteúdo ocorrerá na modalidade de                  
Estudos Autônomos (12 a 15/12), ou seja, o aluno não tem a presença do professor em sala de aula, ele                    
deverá tanto fazer os trabalhos, quanto estudar para as provas em casa.  
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c) O aluno em recuperação receberá um trabalho e um roteiro de estudos que também serão postados                 
no Google Classroom e GVCollege. É importante refazer as provas da etapa, rever as atividades do                
caderno e os exercícios extras enviados pelo professor. 

d) 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.  

As inscrições deverão ser feitas na coordenação pedagógica, até o dia 12 de dezembro, mediante               
preenchimento da ficha abaixo. 

e) Cronograma das avaliações: 

16/12 – 7h30min = Espanhol / História / Sociologia / Ensino Religioso / Geografia / Química 

17/12 – 7h30min = Língua Portuguesa  / Inglês / Ciências/Biologia / Desenho Geométrico  

18/12 – 7h30min = Matemática / Física / Filosofia / Literatura / Redação 

 

Os estudantes terão um tempo de, aproximadamente, 60 minutos no mínimo e 90 minutos no máximo                
para execução de cada prova não podendo ultrapassar o tempo de 5 horas de prova caso o aluno faça                   
todas as recuperações que tem direito.  

 

f) Entrega dos Boletins da Recuperação Final: O conselho de classe de recuperação final acontecerá no                
dia 19/12 e a divulgação dos resultados no mesmo dia, das 14h às 16h. 

  

Acreditamos no potencial e sucesso de todos, por isso trabalhamos durante todo o ano letivo para a                 
melhor aprendizagem de nossos alunos! 

 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos senhores pais o apoio e a confiança que depositaram               
no CIC-BH e desejamos um final de ano glorioso, cheio de esperança e paz!  

 

Um cordial abraço, 

 

 

  

Helen Cristina Paes 
Coord. Pedagógica  

do EFII e Médio 

 

Virginia Gris Ceolin 
  Vice-Diretora 

Sérgio Martins Duarte 
Diretor 
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         Recebimento da Circular sobre Finalização do Ano Letivo - Resultados e Inscrição da 
Recuperação Final - 6º ao 9º ano EF e  1ª e 2ª EM - 2019 enviada em 28/11/2019 

 
__________________________________________________ aluno(a) do ___ ano/série _____ no       

____ do Ensino ________, 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 ao longo das três                 

etapas letivas de 2019. 

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

(   ) Física      (   ) Química    (   ) Desenho Geométrico   (   ) Ciências/Biologia    (   )  Literatura  

(   ) Redação     (    ) Sociologia   (    ) Filosofia   (   )  Ensino Religioso  (   ) Aplicada ________________  

Belo Horizonte, ____ de ______________________ de 2019.  

Assinatura do(a) aluno(a) ____________________________________________  

Assinatura do(a) responsável _________________________________________  

Grau de parentesco: ________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________ 
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