
 

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2021 

 

Orientações para a prova substitutiva - Recuperação 

8ª ano 

 

Prezada família, 

 

Encerramos a 2ª etapa no último dia 30 ; a 3ª etapa iniciou-se no dia 31 de agosto. A 3ª etapa tem o valor 

de 36 pontos e a média, 23,4. 

O boletim poderá ser acessado no webgiz a partir do dia 11 de setembro, usando o número de matrícula, 

com 001-  em USUÁRIO; a SENHA é a data de nascimento com oito dígitos, sem as barras.  

Dentro do webgiz entrar em NOTAS/FREQUÊNCIA para visualizar o boletim. Colocar o cursor sobre a nota 

da etapa ( E2) para verificar as atividades realizadas e a distribuição de pontos que compuseram a nota final.  

Daremos continuidade ao processo pedagógico com a Recuperação paralela ( Prova substitutiva) para que 

os educandos tenham a oportunidade de realizar nova avaliação e recuperar sua pontuação. Destina-se aos alunos 

que não alcançaram 20,8 pontos na média da etapa em alguma disciplina e visa oportunizar recuperar as notas das 

avaliações mensal e final da etapa.  

A prova terá o valor de 20 pontos, que será somado às notas de atividades diversificadas e projeto 

interdisciplinar OU Trabalho orientado da 2ª etapa (conforme a distribuição de pontos específica de cada disciplina) 

para compor a nota final da recuperação. Prevalecerá a nota mais alta alcançada, seja na etapa ou na recuperação. 

As inscrições para a RECUPERAÇÃO PARALELA acontecerão de forma GRATUITA nos dias 11, 12, 13 de 

setembro . Para se  inscrever copie e cole o link abaixo na barra de endereços.  

LINK:    https://forms.gle/XDf5P8irx8qtbAKP6 

Gostaríamos de pedir especial atenção para as datas e horários das avaliações a fim de se programarem 

para elas. É importante ressaltar que essas provas estarão disponíveis somente para quem se inscrever na 

recuperação. 

Seguem abaixo as datas de inscrição e aplicação. 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 11, 12, 13 de setembro . 

PERÍODO AVALIATIVO: 15, 16, 17, 20 e 21 de setembro.  

 

ORIENTAÇÕES:  

• A nota da recuperação só pode alcançar a média da etapa. (20.8) 

• As avaliações serão aplicadas via plataforma, formato questionário com questões abertas e fechadas, 

contemplando a matéria estudada na 2ª etapa. 

• As avaliações acontecerão no CONTRA TURNO  

• Abaixo segue o cronograma com dias e horários das avaliações. 

 

https://forms.gle/XDf5P8irx8qtbAKP6


 

 

 

 

DATA DISCIPLINAS HORÁRIO 
15/09 

Quarta-feira 
Redação 14h30 às 16h10 

Inglês 16h10 às 17h50 

16/09 
Quinta -feira 

Português 14h30 às 16h10 

Arte  16h10 às 17h50 

17/09 
Sexta - feira 

  

Física  14h30 às 16h10 

FHC 16h10 às 17h50 

20/09 
Segunda -feira 

História 14h30 às 16h10 

Geografia 
 

16h10 às 17h50 

Fraterno abraço, 

 

Equipe Pedagógica 

 

 

 


