A Recuperação Semestral (1º semestre) é destinada apenas aos alunos que obtiveram uma ou duas
médias bimestrais abaixo de 6,0 pontos. A recuperação consistirá em refazer as listas de exercícios
do 1º e do 2º bimestre no valor total de 10,0 pontos. Para isso, o aluno deverá acessar a plataforma
Edmodo durante o período da recuperação, baixar as listas postadas pelo professor, responder e enviar
no campo destinado a isso. O prazo de realização da Recuperação Semestral é 01 de outubro a
09 de outubro de 2020.
Para saber se está de recuperação, o aluno deverá consultar os boletins de notas. O boletim do 1º
bimestre foi enviado aos responsáveis por e-mail e/ou what’s app. O boletim do 2º bimestre será
enviado da mesma forma aos responsáveis na última semana de setembro (28 a 30/09).

Disciplinas
Português
Matemática
História
Geografia
Ciências
Inglês
Espanhol
Arte/ Sociologia /
Filosofia

Realização
18/09
22/09
25/09
29/09
02/10
06/10
09/10
Trabalhos ou Avaliações
na plataforma

2ª. Chamada*
23/09
30/09
30/09
07/10
07/10
14/10
14/10
Sempre na
quarta-feira
seguinte

As avaliações diagnósticas do Ensino Fundamental terão valor de 5,0 pontos que serão somados às
atividades desenvolvidas a partir de 14/09 até 09/10 para compor a nota do 3º bimestre. O intuito da
avaliação é verificar a aprendizagem do conteúdo ministrado na plataforma Edmodo e no aplicativo
zoom durante o 3º bimestre do ano letivo de 2020.

Para realizar a avaliação, no dia da realização dela, o aluno deverá acessar a sala de aula do professor,
clicar em avaliação e responder a prova. Para isso, terá entre 11:20 e 23:59 para realizar a(s)
avaliação(ões) do dia. É permitida apenas uma tentativa para responder a prova.
Após às 23:59, não será mais permitido acessar a avaliação.
Em caso de não realizar a 1ª chamada, o aluno deverá solicitar a aplicação da 2ª chamada,
apresentando a justificativa (atestado médico, por exemplo) à coordenação pedagógica, ligando
no número: 3246-1424.
*A segunda chamada é aplicada sempre na quarta-feira da semana seguinte à avaliação e fica
disponível para o aluno nas notificações da plataforma Edmodo entre 14:00 e 23:59.

Disciplinas
Gramática /Lit. /Química
Física / Geografia
Matemática / História
Biologia / Ling.
Estrangeira
Arte / Sociologia / Filosofia

Realização
19/09
26/09
03/10
09/10

2ª. Chamada*
23/09
30/09
07/10
14/10

Trabalhos ou Avaliações na
plataforma

Sempre na
quarta-feira
seguinte

As avaliações diagnósticas do Ensino Médio terão valor de 5,0 pontos que serão somados às
atividades desenvolvidas a partir de 14/09 até 09/10 para compor a nota do 3º bimestre. O intuito da
avaliação é verificar a aprendizagem do conteúdo ministrado na plataforma Edmodo e no aplicativo
zoom durante o 3º bimestre do ano letivo de 2020.
Para realizar a avaliação, no dia da realização dela, o aluno deverá acessar a sala de aula do professor,
clicar em avaliação e responder a prova. Para isso, terá entre 14:00 de sexta-feira e 10:00 de sábado
para realizar as 3 ou 4 avaliações da semana, na ordem em que preferir. É permitida apenas uma
tentativa para responder a prova.
Após às 10:00 do sábado, não será mais permitido acessar a avaliação.
Em caso de não realizar a 1ª chamada, o aluno deverá solicitar a aplicação da 2ª chamada,
apresentando a justificativa (atestado médico, por exemplo) à coordenação pedagógica, ligando
no número: 3246-1424.
*A segunda chamada é aplicada sempre na quarta-feira da semana seguinte à avaliação e fica
disponível para o aluno nas notificações da plataforma Edmodo entre 14:00 e 23:59.

