
 

 
 
Circular 59/2019        

 Santa Maria, 3 de maio de 2019 
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis 
 
Dando continuidade ao processo avaliativo de nossos estudantes, viemos através desta, informar o calendário de 
provas de recuperação, relativo ao 1º trimestre de 2019, para as turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salientamos que os estudantes com aproveitamento inferior a 70% dos resultados obtidos nas avaliações parciais, 
de cada componente curricular, estão convocados a realizar a prova conforme sinalizado na agenda acima. Cabe 
ressaltar que os resultados parciais estão sendo divulgados, em sala de aula, pelo professor titular de cada 
componente curricular. Caso o estudante não esteja convocado para uma determinada prova, e mesmo assim 
deseja realizá-la, este deverá fazer a sua inscrição junto à Coordenação de Turno até o dia 15/5. 
 
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Em caso de divergência de 
convocações das provas de recuperação, favor comunicar à Coordenação Pedagógica em tempo hábil, para 
eventuais correções. Qualquer informação complementar poderá ser obtida no turno da manhã com a 
Coordenação Pedagógica, pelo telefone (55) 3220-6300.                
 

 
Atenciosamente,              

Profª Carla Machado Borba 
Coordenadora Pedagógica - Anos Finais do EF 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(preencher, recortar e devolver à Coordenação de Turno, em sala de aula, até 15/5) 

 
Cientes do teor da Circ. 59/2019 – Informa sobre convocação para prova de recuperação do 1º trimestre. 
 
Estudante: _____________________________________________________  Turma: _____ 

 
 
Assinatura do pai, da mãe ou do (a) responsável 

 
                                                                                                                                                             Em: ____ / 5 /2019 

Provas de Recuperação – 1º trimestre 2019 – EF AF 
SEM INTERVALO PARA APLICAÇÃO 

Data Comp. Curricular 9º ano Convocação 

20/5 – 2ª-feira Matemática 14h – 15h40  

20/5 – 2ª-feira Língua Espanhola 15h40 – 16h30  

21/5 – 3ª-feira Produção Textual 14h30 – 15h20   

21/5 – 3ª-feira Língua Inglesa 15h20 – 16h10  

22/5 – 4ª-feira Língua Portuguesa 14h - 15h40  

22/5 – 4ª-feira Filosofia 15h40 – 16h30  

23/5 – 5ª-feira Ciências 14h30 – 16h10  

23/5 – 5ª-feira Ensino Religioso 16h10 – 17h  

24/5 – 6ª-feira História 14h – 15h20  

24/5 – 6ª-feira Arte 15h20 – 16h10  

27/5 – 2ª-feira Geografia 14h – 15h20  

27/5 – 2ª-feira Educação Física 15h20 – 16h10  


