COLÉGIO PASSIONISTA SANTA MARIA
Praia Grande, 23 de abril de 2018.
Assunto: PROVAS DE RECUPERAÇÃO PARALELA – 1º TRIMESTRE
Prezados Pais,
Estamos praticamente finalizando o 1º trimestre letivo, tempo oportuno para reafirmarmos procedimentos
que são do conhecimento dos senhores, mas que merecem relevo a cada etapa concluída.
No período de 25 a 27 de abril, conforme calendário enviado anteriormente, os educandos que não
alcançaram a média (6,0) serão submetidos à nova avaliação (recuperação paralela). Esse encaminhamento tem como
objetivo propiciar ao educando oportunidade de rever e estudar os conteúdos que não foram suficientemente
assimilados e, consequentemente, reverter o resultado, ainda no trimestre em curso. Alcançado esse propósito,
caberá a todos – educando, educadores e responsáveis – continuar monitorando o percurso para que a trajetória
futura do educando alcance índices ascendentes para aprovação.
Como pais e profissionais da educação sabemos que o ideal (e possível) é o educando alcançar a média dentro
do período regular; para tanto, realizar um planejamento básico de estudo com organização, disciplina e continuidade
são elementos fundamentais para o êxito nesse final de 1º trimestre.
Amanhã (24/04) estaremos encaminhando as disciplinas em que há necessidade de Recuperação, no entanto
o aluno já deve saber em quais disciplinas necessita de maior empenho e estudo. Desta forma segue o calendário de
aplicação das avaliações,
Informamos que a partir deste trimestre, de acordo com solicitação de alunos e professores, nos dias destinados à
recuperação paralela teremos uma rotina diferenciada, conforme segue:
1 - As três primeiras aulas serão dedicadas a esclarecimentos de dúvidas e reforço das disciplinas para os alunos que
farão as provas de recuperação.
2 – As provas de recuperação serão aplicadas nas três últimas aulas.
3 - Os alunos que não estão em recuperação participarão de atividades esportivas na quadra e terão aula normal nas
três últimas aulas.
Quarta-feira – (25/04)
História (6º ao 8º)
Filosofia (Fund.II e EM)
Ens. Religioso (Fund. II e EM)
Química (9º ao EM)
Geometria (Fund. II e EM)
Geografia (9º e Ens. Médio)
Educação Física (Fund II e EM)

Quinta-feira (26/04)
Física (9º ao EM)
Português (Fund. II)
Ciências (Fund. II)
Espanhol (Fund.II)
Sociologia (EM)
Gramática (EM)
Biologia (EM)

Sexta-feira (27/04)
Prod. Textual (Fund. II e EM)
Inglês (Fund. II e EM)
Geografia (6º ao 8º)
Matemática (Fund II e EM)
Arte (Fund. II a 1ªEM)
História (9º e EM)
Literatura (EM)
Atenciosamente,
Comunidade Educativa Passionista
Educando com bondade, firmeza e competência.

