Comunicado 144/2018
Assunto: Período de Recuperação Intensiva 2º Trimestre 2018.
Turmas: do 6º ano do E.F. II ao 3º ano do E.M.

Guarulhos, 08 de agosto de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Pensando na formação de nossos alunos que compreende sanar as
dificuldades no momento em que as mesmas ocorrem, no período de 20 de agosto
(segunda-feira) ao dia 24 de agosto (sexta-feira) ocorrerá a Recuperação
Intensiva do 2º Trimestre que compreenderá a realização de uma avaliação nas
disciplinas em que o aluno apresentou nota trimestral - compreendida pela
somatória de todos os instrumentos de avaliação realizados ao longo do trimestre abaixo de 7,0. A retomada e revisão dos conteúdos já estão sendo realizados em
sala de aula. A prova de recuperação intensiva será aplicada no período da tarde e
os conteúdos cobrados serão os mesmos apresentados no Comunicado 124/2018 –
Conteúdos para as Avaliações Trimestrais. A prova de recuperação não terá
substitutiva, caso o aluno não compareça no dia e horário marcado será
considerado a nota trimestral obtida anteriormente.
Será enviado um comunicado convocando o(a) aluno(a) e informando a qual
disciplina participará da avaliação. Lembrando que todas as notas foram
divulgadas, portanto o(a) aluno(a) já tem ideia se será ou não convocado(a) para
alguma recuperação. No período de 20 de agosto (segunda-feira) ao dia 24 de
agosto (sexta-feira) não haverá Plantão de Matemática.
Segue abaixo o cronograma da aplicação das provas de Recuperação
Intensiva para melhor organização de todos.
Dia

Dia

Dia

Dia

Dia

20/08
2ª feira

21/08
3ª feira

22/08
4ª feira

23/08
5ª feira

24/08
6ª feira

Das 14h30
às 16h10

Inglês

Língua
Portuguesa

Matemática

Geografia

História

Das 16h20 às
18 horas

Ciências e
Biologia

Filosofia

Sociologia

Química

Física

Horários

As avaliações serão aplicadas na Sala 05 para as turmas do E.F. II e na Sala 07 para as
turmas do E.M.. Recomendamos que todos fiquem atentos aos horários porque não será
permitida a entrada após o início da aplicação das provas.
Obs.: Na disciplina de Arte o professor solicitará atividades para entrega em sala de aula.

Atenciosamente,
A Equipe do CNR.

