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_____________________________________________________________________________________ 

 
“ Que o Senhor lhe conceda um futuro feliz e abençoado” 

Beata  Marianna Sala 

 

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2022. 

Prezados Pais e/ou Responsáveis do Ensino Fundamental – Anos Iniciais,  

 

A recuperação final destina-se aos estudantes que não alcançaram, no somatório das três etapas, 

um total igual ou superior a 60 pontos, desde que tenham obtido o mínimo de 35 pontos e frequência às 

aulas regulares igual ou superior a 75%. 

O período de recuperação final ocorrerá entre os dias 13 e 19/12. O resultado final será divulgado 

no dia 22/12, às 7h30min, no Portal do Aluno.  

  A recuperação constará de aulas para orientação de estudos autônomos e uma avaliação no valor 

de 100 pontos relacionada às habilidades e ao conteúdo anual.  

 O resultado da Recuperação Final será obtido o pela média aritmética entre a nota anual e a nota 

da avaliação de Recuperação Final, nunca podendo ultrapassar o valor de 60%.  

Conforme regimento escolar, a frequência às aulas de recuperação final é obrigatória.   

Os alunos em atividades de recuperação deverão comparecer aos encontros presenciais nos dias e 

horários definidos nos cronogramas a seguir: 

 

2º ao 5ºANO - CRONOGRAMA DE AULAS - RECUPERAÇÃO FINAL 2022  

DATA QUANTIDADE DE AULAS DISCIPLINA HORÁRIO   

13/12- 

Terça-feira 

1 e 2 de 3 Português 7h10min às 8h50min 

1 de 3 Matemática 9h20min às 10h10min 

15/12- 

Quinta-feira 

3 de 3 Português 8h às 8h50min 

2 e 3 de 3 Matemática 9h20min às 11h 

 

CRONOGRAMA DE PROVAS - RECUPERAÇÃO FINAL 2022 - 3º ao 5º ANO 

DATA DISCIPLINA HORÁRIO 

16/12 (Sexta-feira Português 7h10min às 12h 

19/12 (Segunda-feira) Matemática 7h10min às 12h 

 

Atenciosamente,  
  

 
 

 

_____________________ 
Ir. Roseli Hart 

Diretora Pedagógica 

 
 

________________________________ 
Sabrina Rosa 

Coordenadora Pedagógica EFI  

 
 

http://www.santamarcelina.org.br/
mailto:colegiobh@marcelinas.com.br

