
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2020.
Circular nº 59/2020

Ref. Cronograma das aulas de Recuperação e Calendário de Provas – 4º ano

Caros alunos e responsáveis,

Conforme circular nº56/2020, segue o cronograma das aulas de recuperação e o calendário de provas.
Lembramos que o aluno participará das aulas e realizará as provas somente nas disciplinas em que está de

recuperação, ou seja, com notas abaixo de 6,0 em um dos bimestres. Nas demais disciplinas o aluno estará liberado.
Ressaltamos que é de extrema importância que o aluno refaça as questões e atividades propostas ao longo do

1º semestre e aproveite as aulas para tirar as duvidas.
O conteúdo das provas, como mencionado anteriormente, são os mesmos apresentados nos planejamentos de

provas do 1º e 2º bimestres.

CRONOGRAMA DAS AULAS E PROVAS DE RECUPERAÇÃO NO PERÍDOD DE 19 a 25 de agosto

4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 2ª FEIRA 3ª FEIRA

13h10 – 14h Matemática Matemática Matemática ***** *****

14h10 – 15h Inglês Inglês ***** Matemática Inglês

15h – 15h30 INTERVALO

15h30 – 16h20 ***** ***** ***** Prova de Matemática *****

16h30 – 17h20 ***** ***** ***** ***** Prova de Inglês 

Pedimos especial atenção aos Responsáveis e Alunos para os seguintes e importantes avisos:
1. O aluno deverá entrar na sala sinalizada com 10 minutos de antecedência.
2. As atividades avaliativas respeitarão o horário de início preestabelecido, com tolerância máxima de 10 minutos

de atraso, a  partir do horário oficial  de início.  O aluno que entrar após esse horário não poderá realizar  a
atividade avaliativa.

3. O aluno não poderá estar acompanhado de outras pessoas durante a realização da atividade e, caso isso ocorra,
a atividade avaliativa será cancelada terá o valor 0 (zero)aferido.

4. Ao  terminar  a  atividade  avaliativa  e  realizar  o  envio,  o  aluno  deverá  informar  terminou  e  enviou.  Nesse
momento, ele será removido da sala pelos professores e não poderá retornar. 

5. As atividades propostas seguirão o planejamento de provas referentes ao 1º e 2º bimestres.
6. Durante a realização das atividades avaliativas o aluno deverá:

 Estar num local silencioso, adequado e propício aos estudos.
 Estar uniformizado. Casos específicos deverão ser sinalizados com antecedência.
 Estar com a câmera LIGADA e microfones ATIVADOS.
 Seguir todas as orientações dos professores responsáveis pela sala de aula.

7. O aluno poderá consultar a apostila física, mas deverá atender aos prazos de término das atividades avaliativas.
8. Após esgotado o prazo, a atividade será encerrada.
9. Não é permitida a aplicação de 2ªchamada para a recuperação por ser tratar de uma nova oportunidade.

Desejamos sucesso nas atividades avaliativas.
Atenciosamente,
Equipe ESA.


