
 

                   

 

       
          Horários das Avaliações de Recuperação - 1º Bimestre 

 
Comunicado/ Circular Nº012/18                                                                                                Imperatriz – MA, 17 de Abril de 2018. 

 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

              Vimos por meio deste, informar aos senhores que as aulas de recuperação referente ao 1º Bimestre/2018 tem sido 

ministradas desde o dia 09/04, em horário normal de aula, plantão de dúvidas no horário vespertino e os alunos abaixo da média 

no 1ºBimestre, devem estar presentes, obrigatoriamente, sob o risco de não realizar a (s) prova (s) caso não conste sua presença 

na lista de frequência. 

Todas as Avaliações de RECUPERAÇÃO serão elaboradas de acordo com os conteúdos mais relevantes do 1° bimestre. 

O aluno deve estudar os conteúdos relativos ao material (1° Bimestre) e usar como atividades de apoio as listas de exercícios 

disponíveis no site www.cocimperatriz.com.br. 

Obs: A média do 2º Bimestre não substitui a necessidade do aluno recuperar a média do 1º Bimestre. 

Normas da Recuperação 1º Bimestre: 

1- É indispensável a presença do aluno, em todas as aulas, não será permitida faltas, atrasos e indisciplina. 

2- O aluno deve apresentar o material do 1° Bimestre tendo realizado todas as atividades. 

3- O aluno deve reforçar o estudo diário, em casa.  

4- As inscrições para a recuperação, referentes, estão abertas até as 18 h de hoje e devem ser realizadas na secretaria da 

escola. 

5- O aluno deve responder a lista de exercícios (disponíveis no site) e apresentar no momento da Recuperação.  

6- A disciplina que não houver lista disponível no site, o aluno(a) deve apresentar as atividades propostas do bimestre 

completas, livro e caderno. 

Segue abaixo o calendário de provas da Recuperação referente ao 1º bimestre, que serão realizadas no período vespertino do 4º 

Ano do Ensino Fundamental I ao 3º Ano do Ensino Médio. 

 

           18 de Abril – Quarta  
 Turno Vespertino 14h30 às 18H 

            19 de Abril – Quinta  
 Turno Vespertino 14h30 às 18H 

           20 de Abril – Sexta 
 Turno Vespertino 14h30 às 18H 

 

 Português 

 Literatura 

 Artes 

 Química 

 

 Física 

 História 

 Geografia 

 Sociologia / Ciências Sociais 

 Redação 

 

 Biologia / Ciências Naturais 

 Filosofia 

 Matemática 

 Inglês – Língua Estrangeira 

 

As provas serão aplicadas com ensalamento conforme os grupos abaixo: 

Grupo 01 – 4º e 5ºAno Ensino Fundamental 

Grupo 02 – 6º,7º e 8ºAnos Ensino Fundamental 

Grupo 03 – 9º,1º,2º e 3ºAnos Ensino Médio 

 

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária. 
                                                   Atenciosamente, 
                                                Equipe Pedagógica 

 

http://www.cocimperatriz.com.br/

