Geração Colégio e Curso

Resgatando valores e construindo verdadeiros cidadãos!
CIRCULAR 033.1/2016
ASSUNTO: RECUPERAÇÃO 2016 – Alunos do 2º ano
Prezados Pais/Responsáveis

Iniciaremos nosso processo de Recuperação no dia 26 de dezembro de 2016.
Seguem algumas informações importantes:
1) Quanto à Recuperação Anual:
I. A prova de recuperação será realizada nos dias 26, 27
e 28 de dezembro de 2016.
II. Não será estipulado o número limite de disciplinas em
que o (a) aluno (a) poderá realizar a prova de
recuperação.
III. A média da recuperação anual é obtida através da
seguinte expressão:
Média da recuperação anual = (média anual + nota da
recuperação anual) ÷ 2.
IV. Será aprovado após recuperação anual, o (a) aluno
(a) que obtiver média 6,0(seis);
V. Após a recuperação anual, ficará reprovado o aluno
que ficar em mais de quatro disciplinas.

2) Quanto à Recuperação Final:
I) As provas de recuperação final serão realizadas nos
dias 03 e 04 de janeiro de 2017.
II) Para realizar a prova final o (a) aluno (a) deverá ficar
no máximo em quatro disciplinas;
III) A média da recuperação final é obtida através da
seguinte expressão:
Média da recuperação final = (média após a
recuperação anual + nota da recuperação final) ÷ 2
IV) Será aprovado após recuperação final o discente que
conseguir média 6,0(seis);
V) Após a recuperação final, ficará reprovado o (a) aluno
(a) que ficar em mais de três disciplinas;
VI) O (a) aluno (a) que ficar em até três disciplinas
passará para a série seguinte no regime de
progressão parcial.

FIQUE ATENTO: No decorrer das recuperações os (as) alunos (as) deverão comparecer à escola
devidamente fardados.



54, 62 a 68; tabuada de multiplicação; divisão;
caderno e ficha de exercícios.

26/12/16 (SEGUNDA – FEIRA)


27/12/16 (TERÇA– FEIRA)

MATEMÁTICA-Estudar págs.: 20,30 a 36, 50, 52,

GEOGRAFIA - Estudar livro págs. 20 à 36, 38 e 39.

 PORTUGUÊS - Estudar livro págs.: 44 até
50,52,53,60 até 62 e interpretação e produção
textual.
 CIÊNCIAS - Estudar livro págs.: 24 a 38 e caderno.
 HISTÓRIA- Estudar livro págs.: 22 à 41,43, 44, 47
e 48.

28/12/16 (QUARTA – FEIRA)


NOTA: O livro é do 4º bimestr

INGLÊS - Estudar livro págs.: 86 a 92.

HORÁRIO
08h30min às
11h30min

