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Circular 

Prova de Recuperação 

 

Prezados responsáveis e alunos, 

A partir do dia 27/11 daremos início às Provas de Recuperação do segundo segmento para os alunos 

com nota abaixo de 5,0 no QUARTO BIMESTRE.  Somente os alunos em recuperação poderão 

fazer a prova. Para saber sua nota consulte o ícone BOLETIM na página da Fundação Osorio. A 

nota da prova de recuperação será somada à nota do quarto bimestre e dividida por dois. Caso o 

aluno obtenha uma média maior que a nota do quarto bimestre, a nota será substituída pela nova 

média.  

A PR ficará disponível no AVA, para que façam no horário de 13h às 17h, segundo o calendário 

abaixo.  

Cientes das dificuldades de alguns em relação a computadores e acesso à Internet, a escola 

disponibilizará um laboratório de informática, para que façam a prova presencialmente na Fundação 

Osorio. Os alunos deverão comparecer na data e horário previstos, uniformizados e com máscara. 

Precisamos de planejamento, então os que optarem por fazer essa avaliação na escola, deverão 

confirmar o interesse pelos e-mails abaixo.  

luciana@fosorio.g12.br – Coordenadora do segundo segmento 

andrea.fundacao@gmail.com – Orientadora Pedagógica do segundo segmento. 

 

Aguardamos o retorno só dos que irão fazer na escola. Os que não escolherem essa forma, farão no 

AVA, em casa, na data determinada e no horário informado. 

 

Data  Disciplina  Horário  

27/11/2020  

História Das 13 h às 17 h  

Artes  Os professores 

orientarão a 
atividade de  

recuperação, a 

partir dessa data.  

Educação Física  

Informática 

Ética 

30/11/2020  
 

Inglês  Das 13 h às 17 h  

01/12/2020  Matemática e 

Desenho 

Geométrico  

Das 13 h às 17 h  

02/12/2020  Geografia 

Espanhol (9º. Ano) 
Das 13 h às 17 h  

03/12/2020  CFB  Das 13 h às 17 h  

04/12/2020  Português Das 13 h às 17 h  
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