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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
 
 
Informamos que a recuperação paralela referente ao 1º trimestre ocorrerá no período 
de 15 a 26/05 em horário oposto ao de aula*. 
Os estudantes que obtiverem nota abaixo de 5,0 em qualquer uma das disciplinas da 
grade serão convocados a participarem da recuperação paralela. 
A nota da recuperação será composta por uma avaliação (0 a 8,0)  e um trabalho (0 a 
2,0) que deverá ser entregue no dia da prova, impreterivelmente. Os resultados obtidos 
substituirão a média do trimestre, prevalecendo sempre a nota maior, de acordo com o 
cálculo abaixo: 
 
 

(média do TRIMESTRE) + (média da RECUPERAÇÃO) / 2 = Média Trimestral 
 

 
O conteúdo da avaliação e o tema do trabalho serão disponibilizados com 
antecedência para que, em caso de dúvidas, o estudante possa saná-las com os 
respectivos professores. 
Ressaltamos que não haverá prova substitutiva na recuperação e lembramos que, de 
acordo com as circulares 041 e 042, ao final do ano letivo de 2017 não haverá regime 
de progressão parcial de estudo (DP). 
 
*O horário da recuperação será informado junto com o boletim. Acompanhe. 
 
  
 
Atenciosamente,  
Equipe Certus 
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