Belo Horizonte, 16 de maio de 2022
Prezados pais e responsáveis,
Já trilhamos juntos um bom caminho, que representa um terço do ano letivo. Muitos trabalhos, avaliações,
projetos e atividades foram realizadas. Construímos conhecimento e criamos laços!
Ao finalizarmos a 1ª etapa o resultado ficará disponível a partir do dia 17/05 no Webgiz . Para acessar:
1º - Entre no site https://padremachado.edu.br/
2º - Na aba Serviços, clique em Webgiz
3º - Selecione “ Aluno”
4º - Usuário será o número de matrícula: 001- XXXXX
5º - Senha : data de nascimento com os 8 dígitos, sem as barras.
6º - Acesse o campo “ Acadêmico” e clique em “Notas/Frequência”
Pronto! O boletim estará disponível com as notas finais da etapa. Para visualizar a distribuição dos pontos em
cada disciplina coloque o cursor do mouse sobre cada nota aparente na coluna E1.
Para aqueles alunos que tiveram o aproveitamento abaixo de 65% dos pontos distribuídos é oferecida a
oportunidade de fazer a recuperação paralela, a fim de recuperar o conteúdo com estudos autônomos e fazer uma
nova avaliação que contempla os conteúdos da etapa. Esta avaliação substituirá o valor das duas provas realizadas no
período ( AV1=10 pontos e AV2=10 pontos), que serão somados aos pontos de atividades e trabalhos já alcançados
durante a etapa para comporem a nota final. A recuperação possibilita recuperar a média da etapa, 20,8.
As avaliações serão aplicadas no contraturno, na semana de 23 a 27/05. O horário e data destas avaliações
serão divulgadas no site no dia 17/05.
A inscrição deverá ser feita nos dias 18,19 e 20/05 no link abaixo; pagamento somente poderá ser feito na tesouraria
do Ipem, no horário 7h às 11h e de 12h às 16h, nesta mesma data. Cada disciplina terá um custo de R$50,00.
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https://forms.gle/qRoR6iM7tqg4Y19U6
A recuperação paralela é facultativa ao aluno, no entanto é importante organizar muito bem os horários de
estudo, de provas e de realização das atividades regulares da 2ª etapa que continuam acontecendo
concomitantemente ao período da recuperação paralela.
Fraterno abraço, Equipe Ipem.

