
 
“Na avaliação, serão considerados, além dos conhecimentos, as habilidades, as atitudes e valores, 

 o trabalho em equipe, a colaboração, o sentido crítico, a criatividade e a peculiaridade de cada aluno, 
 em correlação com métodos de ensino personalizado.”  
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Comunicado 17/2020 
 
Belo Horizonte, 16 de setembro de 2020. 
 
Prezados pais e/ou responsáveis, 
 

De acordo com o nosso Regimento Escolar, o processo de recuperação tem o objetivo de proporcionar ao                 

educando novas oportunidades no processo educacional, visando corrigir falhas apresentadas durante as atividades             

e resgatar conteúdos que são considerados fundamentais para a continuidade do processo educativo. 

Excepcionalmente, este ano, devido a suspensão das aulas, a recuperação se dará da seguinte maneira: 

A oportunidade de recuperação será oferecida em todas as disciplinas. O estudante deverá se inscrever               

em todas as áreas em que o resultado ficou abaixo de 60%.  

As inscrições deverão ser feitas pelo formulário que se encontra no Google Classroom - sala de aula                 

Pedagógico. 

Salientamos que para recuperação referentes ao 1º e 2º trimestres, o estudante fará uma única atividade                

interdisciplinar que será disponibilizada para aqueles que realizarem a inscrição. 

O período para inscrição da recuperação será de 17/09 a 20/09. 

A atividade deverá ser feita no período de 21/09 à 28/09. 

Para os estudantes que retiram as atividades impressas na escola, também será disponibilizado o formulário               

impresso para que o responsável faça a inscrição e retire a atividade que será avaliada na recuperação. Para os                   

estudantes que pegam as atividades impressas, podemos disponibilizar recurso para que a recuperação seja              

realizada na escola, mediante agendamento prévio, para garantir a segurança necessária.  

Contamos com cada família incentivando seu(sua) filho(a) a se inscreverem e participarem dessa             

oportunidade com empenho e dedicação.  

           Colocamo-nos  à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 
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