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PROCESSO DE RECUPERAÇÃO 
Alunos do Ensino Médio 

 

Prezadas famílias, 

 

Hoje foram entregues aos alunos o boletim do 1º trimestre.  

Alunos que ficaram com média abaixo de 6 em uma ou mais disciplinas estão sendo 

convocados a participar do processo de recuperação, que ocorrerá entre os dias 7 e 18 de 

maio. Nesse período, além de plantões de dúvidas regulares, os alunos terão aulas de apoio, 

um roteiro de estudos específico e uma prova. 

 

O cronograma de aulas de apoio e provas pode ser acessado no link abaixo: 

 

CRONOGRAMA DE AULAS DE APOIO E PROVAS 

 

Para uma efetiva recuperação, é imprescindível que o aluno ou a aluna estude os conteúdos, 

faça os exercícios indicados no roteiro da disciplina, refaça exercícios das apostilas e provas 

do trimestre, e frequente as aulas de apoio e os plantões de dúvidas. 

 

Os roteiros de estudos já estão disponíveis no link abaixo: 

 

ROTEIROS DE ESTUDOS 

 

Encerrado o processo de recuperação, a média do aluno ou da aluna na disciplina será 

recalculada da seguinte maneira: 

 

1ª e 2ª séries: a nota de recuperação substitui a média referente às provas – prova final e 

avaliações semanais –, que corresponde a 60% da média total da disciplina (exceção para 

Educação Física, em que 60% da nota é composta por trabalhos e atividades práticas). 

 

3ª série: a nota de recuperação substitui a média referente às provas – prova final e 

simulado, que corresponde a 60% da média total da disciplina (exceção para Educação Física 

e Artes, em que 60% da nota é composta por trabalhos e atividades práticas, e Língua 

Portuguesa, em que 60% da nota é composta pela prova final e pela média das redações). 

 

Atenciosamente, 

 

Lucas Kodama Seco 

Coordenador do Ensino Médio 

  

Sofia de Alencastro 

Orientadora Educacional do Ensino Médio  

 

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  

Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 
  

 

  

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1wCSRGnVm8vmJkJCpQqrhOZrWzFrZin4f
https://drive.google.com/open?id=11eXa_CbpIeMDd9czMl-vbolc27VYRy6M
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_ColegioAnglo21_&d=DwMF-g&c=Dbf9zoswcQ-CRvvI7VX5j3HvibIuT3ZiarcKl5qtMPo&r=lP_UzwbZODwx06R-iCpYSmf-g8L3G1B6gAObeYEtSTk&m=pCSDvCrMDuKzlt4LC2GwP2rmv13SR-tawrXw-AwxObo&s=6t3JSYUP3jX6833exuS7_uNzic2t9f7Y9Eg7BdPA3Hw&e=

