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RECUPERAÇÃO 2º BIMESTRE 
 

Turma 2001 
Querido(a) Aluno(a), 
 
Estamos no período de recuperação e para que você possa recuperar sua nota bimestral é de extrema 
importância que participe das aulas. Contudo, verifique abaixo alguns pontos imprescindíveis para que possa 
aproveitar 100% as aulas de recuperação do 2º bimestre. 
Preste atenção aos itens:  

1. Todo aluno que estiver com média inferior a 50 estará em recuperação. Fique atento, pois 
ressaltamos as mesmas no boletim (verificar campo 2º bimestre), contudo somos passíveis a erros, 
por isso confira atentamente se todas as disciplinas abaixo desta nota estão destacadas. Caso não 
venha à aula e não realize a prova, não terá a chance de se recuperar.   

2. Só será permitida a entrada do aluno devidamente uniformizado.  
a) Chinelos (quando o machucado não for visualmente detectável, necessita-se de laudo médico); 
b) Bermudas (somente da escola); calça (somente da escola ou jeans tradicional). Não serão 

permitidas calças de lycra e/ou coton. 
Não é permitido short, bermuda e bermudões jeans.  

3. Atraso. 

a) Tolerância máxima de 15 minutos. 

b) O aluno que chegar atrasado só poderá entrar no tempo seguinte, o que acarretará perda de 
pontuação (20 pontos da nota poderão ser dados em aula, de acordo com o professor); 

4. O aluno que for retirado da sala de aula por falta de comportamento perderá imediatamente 20 
pontos de participação (de acordo com o professor). 

Caso haja reincidência na falta de comportamento o aluno não poderá realizar a prova, 
permanecendo com a nota bimestral do boletim.   

5. A avaliação será aplicada no segundo tempo da aula. O aluno será liberado assim que terminar a 
prova. Solicitamos que converse com ele para que vá direto para casa e tome cuidado ao atravessar 
as ruas.  

6. A nota de recuperação estará disponível na entrega do boletim do 3° bimestre, contudo, conforme os 
professores forem passando as notas à secretaria, as mesmas estarão liberadas no site. 

Desejamos uma excelente recuperação e no 3º bimestre estude bastante!  
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 Segunda 

16/07 

Terça 

17/07 

Quarta 

18/07 

Quinta 

19/07 

Sexta 

20/07 

07:00 às 07:50   LIT   

07:50 às 08:40  HIS LIT   

09:00 às 09:50 SOC HIS  MAT BIO 

09:50 às 10:40 ESP   MAT BIO 

10:40 às 11:30 PR QUI GEO   

11:30 às 12:15  QUI GEO   

      

 

]As provas serão aplicadas após o tempo de aula.  

PR = prova 

As provas de Espanhol e Sociologia serão aplicadas às 10h40min do dia 16/07.  


