
ATENÇÃO! 

RECUPERAÇÃO DE INVERNO (RI)  
 
Prezados pais e alunos, 
 
 Na intenção de promover  uma oportunidade significativa para o melhor aproveitamento dos alunos 
que mesmo após o processo de recuperação do 1º e 2º bimestres não apresentaram médias suficientes, a 
escola disponibiliza a Recuperação de Inverno (RI). Veja as informações: 

 

 A partir das  questões das provas do 1º e 2 º bimestres, será elaborada uma lista de exercícios como  
referência única para a resolução da RI. É altamente recomendável que os alunos resolvam todos os 
exercícios.    

 A prova será composta de 10 exercícios (dissertativos) provenientes da lista disponibilizada no 
ato da inscrição; 

 

 A nota da RI  poderá substituir a média mais baixa, do semestre, da disciplina escolhida; 
 

 A Recuperação de Inverno não é obrigatória; 
 

 As provas da RI serão realizadas  nos dias 26, 27, 28 e 29 de julho de 2016 (o horário que está 
disponível no site, também será entregue por ocasião da inscrição, no Caixa); 

 

 O valor do investimento na  RI  depende do número de provas: 

 

 Os resultados não serão disponibilizados por telefone, favor agendar um horário com a equipe 
pedagógica a partir de 09/08/2016. 

 

 Os alunos interessados deverão entregar a Ficha de Inscrição da RI (abaixo) e efetuar o pagamento no Caixa  
até 23/07/2016. 

 
ATENÇÃO:  

 

PARA OS ALUNOS QUE ESTÃO CURSANDO OS ANOS/SÉRIES  DE FINAL DE CICLO (9º EF e 3ª EM) 
NÃO HAVERÁ RECLASSIFICAÇÃO (RECUPERAÇÃO DE VERÃO) EM JANEIRO DE 2017. 

Os alunos dos outros anos/séries poderão realizar a Recuperação de Verão, em janeiro de 2017,  sem custo 
adicional, para o mesmo número de provas realizadas na Recuperação de Inverno.  
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE INVERNO 2016 
 

Eu______________________________________________________________RG.:__________________________ 
 

responsável pelo(a) aluno(a)______________________________________________________________________ 
 

matriculado(a) no(a)_____ano(série) realizo sua inscrição na Recuperação de Inverno na seguinte(s) 
disciplina(s): 
 

1. _________________ 2.____________________3.___________________4.___________________ 
 
      5. __________________6.____________________7.___________________8.___________________ 

 
Estou ciente que: 1) A Lista de Exercícios será disponibilizada no ato da inscrição e que a resolução da mesma 

será essencial para o melhor aproveitamento da prova. 2) Não haverá alterações nas datas, horários e disciplinas 
correspondentes, previamente disponibilizadas no site da escola. 3) O resultado não será fornecido por telefone e que 
será divulgado mediante agendamento com a área pedagógica a partir do dia 09/08/2016. 

  
Número de provas: __________     Valor: _________________    
 
 
 

01 prova :  R$ 95,00 02 provas:  R$ 165,00 03 provas:  R$ 240,00 04 provas:  R$ 285,00 05 provas: R$ 332,50 

________________ 
data 

 ________________________ 
assinatura 

___________________ 
Recibo n.º 

Circ.18/16 

___________________ 
Protocolo n.º 

______________________ 
Protocolo n.º 

___________________ 
Recibo n.º 



 
 

  
 

RECUPERAÇÃO DE INVERNO  2016 
DIAS 26, 27, 28 e 29 de julho de 2016  

 
INSCRIÇÃO DE 04/07/2016 A 23/07/2016 

(Na secretaria do colégio) 

 
 

 

Dia e horário Ensino Fundamental Ensino Médio 

26/07/16 – 09h 

Ciências 
Biologia 

Italiano (5º ano) 

Espanhol (6º ano) Gramática 

Francês (7º ano)  
Inglês Japonês (8º ano) 

Alemão (9º ano) 

 

Dia e horário Ensino Fundamental Ensino Médio 

27/07/16 – 09h 

Geografia História 

Artes História da arte (1ª série) 

 Física 

 

Dia e horário Ensino Fundamental Ensino Médio 

28/07/16 – 09h 
Português Literatura 

Inglês Química 

 

Dia e horário Ensino Fundamental Ensino Médio 

29/07/16 – 09h 
História Geografia 

Matemática Matemática 

 
Investimento 

 
 

 

 

01 prova :  R$ 95,00 02 provas:  R$ 165,00 03 provas:  R$ 240,00 04 provas:  R$ 285,000 05 provas: R$ 332,50 


