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RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL - 1º TRIMESTRE 2021 

FORMATOS HÍBRIDO E ON-LINE 

 
NOTA EXPLICATIVA: O aluno inscrito para recuperação de julho de 2021 seguirá o mesmo 
formato das aulas e provas que optou em seguir a partir de 24/05. 

 O aluno que está cursando o modelo híbrido, a recuperação será nesse formato.  

 O aluno que está cursando o modelo on-line, a recuperação será nesse formato. 
 

PERÍODO 
 
Aulas: 01/07 a 09/07 

Provas: 12/07 e 13/07 
 
INSCRIÇÕES 
 
Prazo: 14/06 a 26/06  
 
Inscrições on-line no site: www.colegiosolido.com.br 
 

Valor:  Até 26/06: 30,00 (por disciplina) 

             Após 26/06: 40,00 (por disciplina) 

 

PUBLICAÇÃO DAS PROVAS E TRABALHOS 

Plataforma Plurall - MAESTRO 

A solicitação de inscrição deve ser efetuada por meio de formulário próprio, disponível no 
site do Colégio Sólido. O boleto será enviado para o e-mail informado no ato da inscrição, 
que só será efetivada após o pagamento. O aluno já inscrito deve aguardar o contato do 
Setor Financeiro. 
 
PROVAS 
 
HORÁRIO DAS PROVAS  

TURNO MATUTINO: quatro horas de provas (4h) 

 8h a 12h 

TURNO VESPERTINO: quatro horas de provas (4h) 

 14h a 18h 

 

http://www.colegiosolido.com.br/
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DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS E QUANTIDADE DE QUESTÕES 
 
TRABALHO  - 12,0 pontos, sendo: 

 14 questões 

 06 abertas (1,0 ponto cada) e 08 fechadas (0,5 ponto cada) 
- 10,0 pontos pelo trabalho enviado no Maestro 
- 2,0 pontos de participação durante as aulas online, quando ocorrerá a 
correção das questões desse mesmo trabalho. 

 
PROVA         - 18,0 pontos, sendo: 

 10 questões  

  05 abertas e 05 fechadas 
 
Observações: 
As disciplinas FILOSOFIA, SOCIOLOGIA e INGLÊS seguirão o mesmo número de questões 
para o trabalho e prova das demais disciplinas. 
 
 
TRABALHOS E ROTEIROS DE ESTUDOS 
 
Serão postados no site no link ARQUIVOS > ENSINO MÉDIO > RECUPERAÇÃO 1º TRIMESTRE. 
 

 Data para publicação dos trabalhos: 15/06 

 Data para publicação dos roteiros de estudos: 15/06 
 
 
FORMA DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

 Os trabalhos serão feitos em casa pelos alunos, no período de 15/06 a 30/06 e 
enviados aos professores pelo MAESTRO até a data de 30/06. 

 

 Durante as aulas, o aluno deverá ter em mãos uma cópia das questões do trabalho 
resolvidas, para acompanhar junto com o professor a correção. 

 

 O professor fará a correção e lançará a nota que o aluno conseguiu nos trabalhos em 
casa, considerando os ACERTOS. 

 

 Durante as aulas online da Recuperação, os professores farão a correção dessas 
questões com a participação dos alunos através do CHAT e a nota será acrescida em  
ATÉ  2,0 pontos (vide item Distribuição de Pontos), de acordo com a participação do 
aluno em sala. 
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ATENÇÃO 
 
PROVA DE EXATAS: Para assegurar a qualidade da imagem é necessário a utilização do 
aplicativo PhotoScan. 
 

 
 
LEMBRETES IMPORTANTES 
 

 OS CONTEÚDOS do trabalho é uma REVISÃO dos conteúdos estudados em sala, 
preparando, assim, o aluno para a prova.  
 

 As questões das provas NÃO serão retiradas do trabalho. Apenas seguirão os 
conteúdos nele contemplados. 
 

 Se no momento do envio dos trabalhos e provas, ocorrer erro na plataforma, o 

aluno deverá enviar para auxiliar de turma vídeo que apresente o problema 

detectado. Havendo comprovação da falha técnica, o aluno será orientado pela 

equipe pedagógica de forma a não ter prejuízos na nota. 

 
 
 
              CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 
 
 

 
SEGUNDA 

12/07 
MATUTINO 

       8 h a 12h 

 
SEGUNDA 

12/07 
VESPERTINO 

        14h a 18h 

 
TERÇA 
13/07 

MATUTINO 
        8h a 12h 

 
        TERÇA 

13/07 
VESPERTINO 

14h a 18h 

 

 

 
QUÍMICA 
HISTÓRIA                

LITERATURA 

 
FÍSICA 

PORTUGUÊS 
GEOGRAFIA 

 
MATEMÁTICA 

BIOLOGIA 
REDAÇÃO 

 
INGLÊS 

FILOSOFIA 

SOCIOLOGIA 

 

ATENÇÃO: O aluno deverá assistir a TODAS AS AULAS da Recuperação Trimestral previstas 

no Cronograma de datas e horários a ser divulgado pela escola.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

O aluno que perdeu média na disciplina Educação Física fará ATIVIDADE AVALIATIVA no 

MAESTRO, postada na sala do professor RENAN (professor de Educação Física). 


