Importante:
Avisos finais para os alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental e Ensino Médio:
O final do ano letivo aproxima-se. Com isso a dinâmica escolar é ajustada em função das atividades
finais. Portanto, pedimos especial atenção para as seguintes orientações:
RECUPERAÇÃO FINAL:













Início: dia 05 de dezembro de 2017.
Término: 18 de dezembro de 2017.
Alunos aprovados não precisam frequentar o período de recuperação final.
Está em recuperação final o(a) aluno(a) que, em uma determinada disciplina, não atingiu a média
anual 7,0.
Média anual = soma da nota dos 3 trimestres dividida por 3.
Para saber a média anual favor aguardar a publicação do Boletim Oficial, via Portal Acadêmico, no
dia 04 de dezembro de 2017 (a partir das 9 horas).
Alunos em processo de recuperação – horário flexível
o Alunos poderão frequentar o horário das aulas nas disciplinas em que estão em recuperação
final.
o Uma vez na escola precisarão de autorização dos pais/responsáveis para a sua saída
antecipada (antes do horário normal das aulas). A autorização deverá ser encaminhada por
meio da agenda escolar ou email: aparecida.santos@colegioreginamundi.com.br
o Entrada e saída: horário normal. 7h10 às 12h30 (segundas-feiras das 13h30 às 16h.) e às
terças-feiras das 7h às 12h45.
o Horário de aulas – o horário de aulas será normal, respeitando o dia e ordem das aulas de
acordo com o horário seguido durante o ano letivo.
Datas de provas e trabalhos serão marcados pelos professores com os alunos – não será utilizado o
agendamento online. No roteiro de estudos estarão determinadas todas as datas.
Os (As) alunos (as) em recuperação final receberão no primeiro dia da recuperação o roteiro de
estudos, assim como as propostas de trabalhos.
Não haverá horário especial para a aplicação das avaliações de recuperação final.
A recuperação final para os 9ºs anos e a 3ª série do EM – em virtude da conclusão de segmento –
terá início no dia 04 de dezembro e será finalizada no dia 15.
Divulgação dos resultados:
o A divulgação dos resultados finais ficará disponível no Portal Acadêmico:
 9º e 3ª série do EM – dia 18 de dezembro a partir das 17h
 6º ao 8º e 1ª e 2ª séries do EM – dia 19 de dezembro a partir das 10h
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