
 
 

CRONOGRAMA DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO FINAL  

Ensino Médio 2021 - 1ª, 2ª e 3ª séries 

Datas Horários Disciplinas 

07/12 – 3ª feira Das 14h às 17h Matemática/Literatura 

08/12 – 4ª feira Das 14h às 17h Física/ Geografia/ Gramática 

09/12 – 5ª feira Das 8h às 11h Química/ Redação 

10/12 – 6ª feira Das 8h às 11h Biologia/ Filosofia/ Sociologia 

13/12 – 2ª feira Das 8h às 11h História/ Inglês/ *Arte 

*Apenas para alunos da 2ª série 

 

Orientações sobre Recuperação Final 

 

 Os plantões de dúvida de recuperação 1ª e 2ª séries acontecerão no horário regular de aulas de 01/12 

a 07/12.  

 Para as 3ªs séries o esquema será de recuperação para alunos que não tiverem somado os pontos 

necessários ao final dos quatro bimestres e revisão para vestibulares para os alunos que não ficaram 

de recuperação. Essa revisão começará 16/11 se estenderá até dia 10/12, e priorizará segundas fases 

e vestibulares específicos de acordo com demandas dos alunos. Revisão para vestibulares no 

horário da 3ª série B e recuperação final no horário da 3ª série A. 

 Trazer material 1º e 2º semestres das disciplinas em que está de recuperação e as 3ª séries trazer 

chromebook.  

 Os trabalhos de recuperação e os conteúdos que serão cobrados nas provas estarão disponíveis no 

Google Clasroom a partir de 29/11. 

 O fato do aluno (a) eventualmente perder algum plantão de recuperação, não o impede de fazer as 

provas de recuperação final, mas vale reforçar que os plantões de dúvida de recuperação são 

fundamentais para que possa estudar com a supervisão do professor e tirar suas dúvidas. 

 As provas de recuperação final acontecerão de 07/12 a 13/12 em horário a ser divulgado nos murais 

e no site da Escola. (ver cronograma acima) 

 Conselho de Classe final dia 15/12 às 10h. 

 Divulgação dos resultados finais 15/12 à tarde. 
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