
        RECUPERAÇÃO - 3º TRIMESTRE/2020 

ENSINO MÉDIO  

 

Caros alunos e responsáveis, 

Estamos na reta final do ano letivo 2020 e queremos salientar sobre aspectos e datas importantes. 

Fiquem atentos: 

 27/11 – Último dia de aula. 

 30/11 -  Postagem, no Maestro, dos trabalhos de Recuperação 3º trimestre. 

 01, 02 e 03/11 – Gincana Virtual. 

 04/12 – Simulado PAES. 

 07/12 – Divulgação oficial do Resultado 3º Trimestre. 

 08/12 – Prazo final para inscrições de Recuperação (até 12h). 

 09 e 10/12 – Aulas de Recuperação 3º Trimestre (horário a ser divulgado). 

 11 e 12/12 – Entrega dos Trabalho e Realização das Provas. 

 14/12 – Divulgação do Resultado da Recuperação 3º Trimestre. 

NOTAS: 

 É IMPORTANTE que o aluno acompanhe as suas notas e faça os cálculos, observando a pontuação 

necessária para obtenção da média no trimestre (24 pontos), bem como para a sua aprovação ao 

final do ano letivo (60 pontos).   

 Muita atenção: Se a nota que falta para a aprovação for SUPERIOR aos 24 pontos possíveis de se 

alcançar na Recuperação Trimestral, o aluno estará automaticamente na Recuperação Final, não 

sendo possível nesse caso, realizar a Recuperação do 3º Trimestre. 

 Antes mesmo da liberação global do resultado em 07/12, há casos que já é possível identificar a 

recuperação Trimestral, ou seja, a pontuação faltante (a ser lançada) é superior ao que é necessário 

para complementação da nota para se obter a média. Nesse caso, orientamos que o aluno já inicie 

a execução do(s)trabalho(s) (disponíveis no Maestro a partir de 30/11) e o estudo/preparação para 

a(s)avaliação(ões). 

 Fiquem atentos aos prazos de inscrições e pagamento do boleto.  

 Orientamos que os boletos sejam pagos, preferencialmente até às 20h, do dia do vencimento 

(09/12). 

 Os alunos/responsáveis que optarem pelo pagamento presencial, poderão fazê-lo na unidade São 

José, das 7h30 às 14h30. 

 O aluno que não atingir 60 pontos na disciplina, após a realização da Recuperação do 3º trimestre, 

estará automaticamente na Recuperação Final. 

 O limite máximo para a Recuperação Final é de 06 disciplinas. 

 

Equipe Pedagógica. 

Montes Claros, 23 de novembro/2020. 


