PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DO 1º TRIMESTRE
ENSINO MÉDIO – 2017
(horários de provas)
Comunicado nº 035/17 - SP 02/05/2017

Srs. Pais/Responsáveis e alunos das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio
Os alunos poderão frequentar o Plantão de Dúvidas, facultativamente, no período de 02 a 18/05/2017
(terça à quinta) para estudo e orientação na execução dos trabalhos auxiliares ao processo de recuperação, que se dará
por meio de prova de múltipla escolha (testão) na(s) disciplina(s) em que obtiver média inferior a 5,0 (cinco) no
boletim provisório e que desejar fazer.
Os trabalhos auxiliares ao processo de recuperação foram entregues pelos professores no fechamento das
médias do trimestre, em sala de aula, no momento em que divulgaram o conteúdo que cairá no testão. Durante o
período de 04 a 10/05 (quinta à quarta), o(a) aluno(a) deverá requerer os testões que deseja fazer e efetuar o
pagamento das provas solicitadas. Testões requeridos e não pagos, não serão disponibilizados.
Datas das provas de recuperação (testão) – Ensino Médio – com início às 12h50 (7ª aula) até as 15h
Datas
12/05/2017
sexta

17/05/2017
quarta

19/05/2017
sexta

1ª A e B
Artes
Atualidades
Empreendedorismo
L. Port. e Literatura
Téc. de Red. e Livro
História
Matemática A e B
Química
Sociologia

Biologia
Filosofia
Física A e B
Geografia
Inglês

Datas
11/05/2017
quinta

16/05/2017
terça

18/05/2017
quinta

2ª A e B
Artes
Empreendedorismo
Laboratório
L. Port. e Literatura
Téc. de Red. e Livro
Atualidades
Biologia
Filosofia
Física A e B
Geografia

Datas
06/05/2017
sábado

13/05/2017
sábado

3ª A e B
Filosofia
Geografia
História
Inglês
Téc. Red. e Livro
Sociologia
Atualidades
Biologia A e B
Física A e B
L. Port. e Liter.
Matemática A e B
Química A e B

História
Inglês
Matemática A e B
Química
Sociologia

OBSERVAÇÕES:
 nos dias de testão, os alunos que não tiverem provas, serão dispensados às 12h40;
 o conteúdo a ser avaliado no testão está relacionado em folha anexa ao Boletim;
 o aluno somente poderá fazer o testão de recuperação das disciplinas em que obteve nota trimestral provisória
inferior a 5,0 (cinco);
 o conceito de participação A acrescenta 2,0 (dois) pontos à nota do testão e o conceito B acrescenta 1,0 (um)
ponto, e, os conceito C e D não acrescentam ponto;
 Média Definitiva do Trimestre = Média Provisória + Testão
2
NÃO HÁ TESTÃO SUBSTITUTIVO.
Entrega do Boletim Definitivo: 24/05/2017 (quarta)
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

