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________________________________________________________________________________________ 
Belo Horizonte,  3 de setembro de 2018 

 

“ Como resposta de cada acontecimento, brote em ti um canto de alegria e louvor.”  
Beato Luigi Biraghi 

 

 Prezados pais e alunos do 9º ano EFII  
 
 

Conforme o calendário escolar, o período deRecuperação Paralela da segunda Etapa ocorrerá entre os dias 6 e 
25/9.  A inscrição para recuperação ocorrerá nos dias 4 e 5/9,  de 7h20min às 16h,  impreterivelmente. 

Poderá se inscrever, em até 4 disciplinas,  o aluno que apresentar desempenho inferior a 39  pontos, no somatório 
da 1ª  e 2ª Etapa.  A inscrição deve ser feita na secretaria, mediante a entrega da Ficha de Inscrição assinada pelo 
responsável. A tesouraria  emitirá um boleto para pagamento na rede bancária. Esclarecemos que a validação do processo 
de recuperação está condicionada à efetivação desse pagamento.   
    A recuperação constará de aulas para orientação de estudos autônomos e uma avaliação no valor de 65 pontos.  
 O resultado da recuperação da 2ª Etapa será  a soma da nota da 1ª e 2ª Etapa, acrescida da nota obtida na prova de 
recuperação, dividida por dois. Para efeito de registro prevalecerá a maior nota,  da etapa ou recuperação, sendo que a nota 
de recuperação  não ultrapassará  60% do valor da Etapa. Este resultado será divulgado no dia 3/10, quarta-feira. 

Os alunos em atividades de recuperação deverão comparecer ao Colégio devidamente uniformizados, nos dias e 
horários definidos nos cronogramas abaixo: 

 

CRONOGRAMA DE AULA DE RECUPERAÇÃO  - 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

AULAS DATA HORÁRIO SALA 

INGLÊS 1 12/9, quarta-feira 16h às 16h50min  

217 

ESPANHOL 2 10/9, segunda-feira 16h50min às 18h30min 

HISTÓRIA 3 11/9, terça-feira 13h50min às 15h30min / 16h às 16h50min 

CIÊNCIAS 2 12/9, quarta-feira 13h50min às 15h30min 

LÍNGUA PORTUGUESA 4 
17/9, segunda-feira 16h às 17h40min 

18/9, terça-feira 13h50min às 15h30min  

MATEMÁTICA 4 
10/9, segunda-feira 13h50min às 15h30min 

17/9, segunda-feira 13h50min às 15h30min 

GEOGRAFIA 3 

12/9, quarta-feira 17h40min às 18h30min  

13/9, quinta-feira  17h40min às 18h30min  

17/9, segunda-feira  17h40min às 18h30min  

REDAÇÃO 2 18/9, terça-feira 16h50min às 18h30min  

QUÍMICA 3 15/9, sábado 11h às 12h40min / 13h50min às 14h40min  

FÍSICA 3 
15/9, sábado  8h50min às 9h40min / 10h10min às 11h  

18/9, terça-feira 16h às 16h50min 
 

 

CRONOGRAMA DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO – 2ª ETAPA – 9º ANO EFII 

COMPONENTE CURRICULAR DATA HORÁRIO 
Será destinada 1 hora para a realização de cada avaliação 

Inglês e Espanhol  13/9, quinta-feira  A partir das 14h  
História e Ciências  15/9, sábado  A partir das  15h  

Química, Geografia, Português  19/9, quarta-feira  A partir das 14h  
Matemática e Redação  20/9, quinta-feira  A partir das 14h  

Física  21/9, sexta-feira  A partir das  14h 
 

Certos de que os estudos de recuperação representam mais uma possibilidade de  consolidação de conteúdos e 
desenvolvimento de habilidades,  orientamos  nossos alunos  a participarem  efetivamente das aulas.  

Orientamos também que durante o período de recuperação os estudantes recorram às Oficinas de Aprendizagem 
para esclarecimento de dúvidas. 

Agradecemos mais uma vez a parceria e a confiança em nosso trabalho. Estamos à disposição para eventuais  
esclarecimentos. 

Atenciosamente,  
  

 
 

 
________________________________ 

Cléa Mara Prado  
Coord. Pedagógica do FII e Médio 

 

________________________________ 
Ir. Roseli Hart 

Diretora Pedagógica 
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