
 ORIENTAÇÕES -  PROVA RECUPERAÇÃO SEMESTRAL 2018. 
A Recuperação Semestral é composta de um Trabalho no Valor de 10,0 pontos e uma 

Prova no valor de 35,0 pontos. Ambos com 10 questões abertas. 

Segue fórmula de cálculo. 
                                                               REC SEMESTRAL = Nota Semestral + (Trabalho + Prova)                                 
                                                                                                                        2 
                                                                 REC SEMESTRAL =  NS  +  (10,0  +  35,0) 
                                                                                                                    2 

Para sua orientação siga os passos: 

1º - Verifique em seu Boletim quais matérias não alcançou 27,0 pontos – Média do Semestre. 

2º - Procure no site o Trabalho de Recuperação correspondente. Ele deverá ser feito por você e deverá ser 

entregue no dia de sua Prova de Recuperação em agosto. 

3º - A Recuperação Semestral é opcional. Converse com seus responsáveis sobre sua Adesão ou 

Desistência.  

4º - Resolva em quais disciplinas vai participar. 

5º - Imprima o Requerimento de Recuperação Semestral  assinalando sua ADESÃO ou DESISTÊNCIA nas 

respectivas disciplinas.    

6º - Peça ao responsável acadêmico para assinar nos locais determinados atestando sua escolha. 

7º - Pesquise no site os conteúdos, datas e horários de aplicação das avaliações (agosto). 

8º - Efetue o pagamento das disciplinas de Adesão na tesouraria da escola (até dia 04 de agosto). 

 (Uma: R$ 60,00 / Duas: R$ 70,00 / Três: R$ 80,00 e assim sucessivamente).  

A secretaria estará em funcionamento normal durante as férias. 

9º - Se prepare com o trabalho, apostilas, cadernos, avaliações e Apostilas Plurall (EM).  

10º - Apresente o comprovante do pagamento no dia e local da prova. 

11º - Entregue seu trabalho no dia da prova.  

11º - Faça uma excelente Recuperação Semestral. 

Seu objetivo é resgatar aprendizagens e daí, através do trabalho e avaliação, alterar sua nota que poderá 

ser alterada até o limite de 27,0 pontos.  

Caso a nota da recuperação seja inferior à nota do semestre permanecerá a maior nota. 

 

Boas Férias e até dia 01 de agosto. 

Coordenações de Série 2018. 


