Orientações para a recuperação final
1ª ano
A recuperação final destina-se aos alunos que não alcançaram 65 pontos na média
final do ano letivo em alguma disciplina.
Neste ano, excepcionalmente, não haverá limite de quantidade de matérias a fazer
recuperação; o aluno deverá se inscrever em todas as disciplinas que ficar abaixo da
média final ( 65 pontos).
As inscrições para a RECUPERAÇÃO FINAL acontecerão de forma GRATUITA nos dias
19 e 20 de dezembro no link abaixo:
https://url.gratis/090pl
METODOLOGIA DA RECUPERAÇÃO:
São distribuídos 100 pontos:
- TRABALHO: 35 pontos
- AVALIAÇÃO: 65 pontos
Para aprovação soma-se a nota apurada no trabalho e na avaliação e deve-se alcançar
o mínimo de 65 pontos.
SOBRE O TRABALHO:
Será oferecido um trabalho por área de conhecimento (Linguagens, Ciências da
Natureza e Matemática, Humanas) que resgatará o conteúdo estudado no projeto
TRILHAS DO CONHECIMENTO. Este trabalho atenderá a todas as disciplinas da área da
seguinte forma:
- Linguagens: português, redação, inglês, espanhol, arte, educação física, literatura.
- Natureza e matemática: Física, química, biologia , matemática
- Humanas: História, geografia, filosofia, sociologia e FHC.
O trabalho deverá ser feito no dia 21/12 conforme consta no cronograma em anexo e
estará disponível na disciplina descrita neste cronograma.
SOBRE A AVALIAÇÃO:
O aluno fará a avaliação da disciplina na qual não alcançou a média. A avaliação
retomará os conteúdos trabalhados ao longo do ano letivo. A avaliação estará postada
dentro da disciplina.
A prova deverá ser feita no horário encaminhado no cronograma.
EXEMPLIFICANDO;

Suponhamos que o aluno ficou em recuperação em português,
espanhol e história. Ele deverá fazer o Trabalho de linguagens que atenderá à
português e de espanhol , mais a prova de português e a prova de espanhol ; ainda, o
Trabalho de humanas para a recuperação de história E a prova de história.
Respeitaremos a mesma divisão dos professores responsáveis na série de acordo com
os trabalhos desenvolvidos na trilha.

Orientação - Trabalho de recuperação Data disponível na plataforma: 21/ 12 - Horário disponível: 07:00 às 12:00 hrs.
Áreas
Postagem na plataforma
Disciplinas:
Trabalho recuperação área Física, química, biologia ,
Física
ciências da Natureza e matemática
Matemática
Trabalho recuperação área Português,redação, inglês,
linguagens
espanhol, arte, educação

Espanhol

física, literatura.
Trabalho recuperação área História,geografia,
humanas
filosofia, sociologia e FHC.

Geografia

CRONOGRAMA DE PROVA - RECUPERAÇÃO FINAL
1ª ANO
Segunda- feira
(21/12)

Terça- feira
(22/12)

Segunda -feira
(28/12)

Terça -feira
(29/12)

Avaliação de
Física
13:00 às 15:00

Avaliação de
História
07:00 às 09:00

Avaliação de
Redação
07:00 às 08:40

Avaliação de
Matemática
07:00 às 08:40

Avaliação de
FHC
15:30 às 17:30

Avaliação de
Espanhol
09:30 às 11:30

Avaliação de
Geografia
09:30 às 11:30

Avaliação de
Sociologia
09:30 às 11:30

Avaliação de
Educação
Física
13:00 às 15:00

Avaliação de
Filosofia
13:00 às15:00

Avaliação de
Química
13:00 às15:00

Avaliação de
Literatura
15:30 às 17:30

Avaliação de
Biologia
15:30 às 17:30

Avaliação de
Português
15:30 às 17:30

Equipe pedagógica.

