VISTO:
_________________________________________

DERLI GONÇALVES DA SILVA - Cel QCO

S Dir Ens CMRJ

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx – DEPA
COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
(Casa de Thomaz Coelho / 1889)
CALENDÁRIO DE RECUPERAÇÃO PARALELA
COMUNICADO Nr16 / Coord 6ºAno/DE
Rio de Janeiro, 23 de maio de 2017.
Senhores responsáveis,
Iniciaremos as aulas de recuperação paralela do 2º Trimestre no dia 29 de maio de 2017 e se estenderão até dia 10 de
agosto.
As aulas de recuperação serão oferecidas aos alunos que apresentaram nota abaixo de 5,00 na NP do 1º trimestre, aos
alunos que, nas avaliações do 2º trimestre, tiverem notas inferiores a 5,0 e/ou também para aqueles alunos indicados pelos
professores das respectivas disciplinas.
A indicação para recuperação também poderá ser feita a qualquer momento, conforme sejam obtidas novas avaliações
dos alunos.
Não há obrigatoriedade de comparecimento uma vez que as aulas se desenvolvem no contra-turno, entretanto para
realizar a avaliação( APR) há necessidade de que o aluno frequente 75% das aulas da disciplina a ser recuperada. A nota da APR
será somada às notas das AP e tirada uma média.
A listagem dos alunos em Recuperação estará disponível na Cia e o responsável cujo responsabilizado estiver em
recuperação receberá um comunicado informando, que deverá ser devolvido à 1ª Companhia assinado. Se o aluno estiver em
recuperação em mais de uma matéria, mas quiser fazer a recuperação só de uma matéria e não de outra é possível.
As Aulas de Apoio de Matemática e Português do NSAP se manterão normalmente ao longo do trimestre. As Aulas do
NSAP são voltadas para problemas de base do aluno, já as aulas de Recuperação são focadas na matéria que está sendo dada no
horário da manhã e busca resgatar os alunos que estão com dificuldades no ano corrente.
As aulas de recuperação NÃO serão dadas nos dias de integral.
6º ANO
HORÁRIO

2ª FEIRA

HORÁRIO

3ª FEIRA

5ª FEIRA

14h20
às
15h05

LEM
SALA DE LEM

13h30
às
14h15

MATEMÁTICA
SALA 606

HISTÓRIA
SALA 606

15h05/15h10

INTERVALO

14h15/14h20

INTERVALO

INTERVALO

15h10
às
15h55

CIÊNCIAS
SALA 606

14h20
às
15h05

PORTUGUÊS
SALA 606

GEOGRAFIA
SALA 606

CALENDÁRIO DE AULAS DE RECUPERAÇÃO - 2º TRIMESTRE/2017
SEMANA
17
18
19
20
21
24
25
26
27

DIAS DE AULA
29, 30/05 e 01 /06 (seg, ter e qui)
5, 6 e 8/06 (seg, ter e qui)
12 e 13 /06 (seg,ter)
19, 20 e 22/06 (seg, ter e qui)
26, 27, 29/06 (seg, ter e qui)
17, 18e 20/07 (seg, ter e qui)
24, 25 e 27/07 (seg, ter e qui)
31/07, 1 ,3/08 (seg, ter e qui)
7, 8, 10/08 (seg, ter e qui)

Cordialmente,
___________________________
Adriana da Silva Bastos - TC
Coordenadora do 6° Ano / EF

