Brasília ─ DF, 27 de junho de 2018.

Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis,
Comunicamos que, de acordo com as normas estabelecidas pelo Regimento Escolar, o Colégio
Madre Carmen Sallés oferece aos alunos do Ensino Fundamental (do 6º ao 8º ano), no final do 2º
Bimestre, a Recuperação Semestral.
Conforme sistema de avaliação vigente, a média do primeiro semestre é calculada pela média
aritmética entre a nota do primeiro e a do segundo bimestre letivo. O(A) aluno(a) que não conseguir
alcançar nota 6,0(seis) como média semestral poderá se submeter à Recuperação Semestral.
Esse procedimento, de caráter opcional, contempla todos os componentes curriculares. São
necessários o preenchimento de requisição e o pagamento de uma taxa de R$ 55,00 reais (em
dinheiro) por componente curricular, no período de 02 a 06 de julho, no horário de 07h15min às
11h30min e 13h30min às 17h30min, na Tesouraria do Colégio. (Não haverá inscrição após essa
data). As avaliações acontecerão no período de 30 de julho a 03 de agosto, no turno contrário.
O(A) aluno(a) inscrito no processo deverá, além de cumprir as exigências acima citadas,
apresentar-se devidamente uniformizado e portando material escolar apropriado para a realização
da prova, na sala 27, nos dias e nos horários estabelecidos.
A saber:
Os conteúdos para as avaliações de recuperação estão disponibilizados no site do Colégio,
na Central do Aluno, em conteúdos e programações 2018.
Informamos que não haverá segunda chamada nem antecipação da aplicação das provas
destinadas à Recuperação Semestral.
Compete ao responsável legal realizar a inscrição do(a) aluno(a) como garantia de sua adesão
aos procedimentos da Recuperação.
Após realização das provas, será calculada a média aritmética entre a média do primeiro semestre
e a nota obtida na Recuperação Semestral. O resultado alcançado substituirá a média do primeiro
semestre, caso essa seja maior do que aquela que o(a) aluno(a) obteve antes da realização do
processo.
Aproveitamos para desejar um excelente recesso e colocamo-nos à disposição para eventuais
esclarecimentos.
Atenciosamente,
Bianca Drolle
Coordenadora do Segmento III

Cíntia Faro
Coordenadora Pedagógica

