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RECUPERAÇÃO PARALELA  1º AO 5º ANO – EF1 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
1º) Em virtude do número  de alunos reduzidos encaminhados para recuperação paralela, o 
calendário de encerramento do 2º bimestre foi alterado.  

2º) As aulas de recuperação serão realizadas de 7h30min até 11h para os alunos do 1º 
e 2º turno. 

3º) Intervalo ( recreio ) será  de 9h30min até 10h. 

4º) Aplicação das provas de recuperação paralela serão realizadas de 11h até 12h. 

CALENDÁRIO DAS AULAS RECUPERAÇÃO  PARA OS ALUNOS 1º AO 5º ANO 

 TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SEGUNDA-FEIRA 

13 de julho 14 de julho 15 de julho 16 de julho 19 de julho 

Aula  de rec. 
português 

Aula  de rec. 
ciências 

Aula  de rec. 
história 

Aula  de rec. 
matemática 

Aula  de rec. 
geografia 

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 
Aula  de rec. 

português 
Aula  de rec. 

ciências 
Aula  de rec. 

história 
Aula  de rec. 
matemática 

Aula  de rec. 
geografia 

Aplicação da 
prova de 

recuperação de 
PORTUGUÊS 

Aplicação da 
prova de 

recuperação 
CIÊNCIAS 

Aplicação da 
prova de 

recuperação 
HISTÓRIA 

Aplicação da 
prova de 

recuperação 
MATEMÁTICA 

Aplicação da 
prova de 

recuperação 
GEOGRAFIA 

 

CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO 2º BIMESTRE 
 
 

12 de julho 

2º Conselho de Classe – 8h até 17h30 
2ª Chamada das avaliações do 2º bimestre a partir das 8h até 12h online. Os responsáveis irão receber os 
links pela agenda digital a partir das 7h. 
Após às 12h as notas de 2º chamada serão atualizadas nos boletins. 

As 17h liberação das notas atualizadas de 2º chamada e das provas do 2º bimestre 
13 de julho  1º dia de aula da Recuperação Paralela + aplicação das provas das mesmas disciplinas do dia 

Observação: Os alunos somente deverão assistir as aulas ( nos horários) das respectivas disciplinas que 
estiverem em recuperação paralela. 

14 de julho 2º dia de aula da Recuperação Paralela + aplicação das provas das mesmas disciplinas do dia 
Observação: Os alunos somente deverão assistir as aulas ( nos horários) das respectivas disciplinas que 
estiverem em recuperação paralela.  

15 de julho 3º dia de aula da Recuperação Paralela + aplicação das provas das mesmas disciplinas do dia 
Observação: Os alunos somente deverão assistir as aulas ( nos horários) das respectivas disciplinas que 
estiverem em recuperação paralela.  

16 de julho 4º dia de aula da Recuperação Paralela + aplicação das provas das mesmas disciplinas do dia  
Observação: Os alunos somente deverão assistir as aulas ( nos horários) das respectivas disciplinas que 
estiverem em recuperação paralela. 
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL REMOTA NO 2º TURNO  

19 de julho 5º dia de aula da Recuperação Paralela + aplicação das provas das mesmas disciplinas do dia  
Observação: Os alunos somente deverão assistir as aulas ( nos horários) das respectivas disciplinas que 
estiverem em recuperação paralela. 
 

Reunião  para apresentação de Sistemas de Ensino 2022 às 14h 
20/07 até 

1º/08 
Recesso Escolar aproveitem para descansar em família, ler um bom livro, ouvir músicas, passear e desfrutar 
da companhia daqueles que amamos. 

 
26/07/21 

Recesso Escolar 
Observação: Liberação dos resultados das notas de recuperação paralela do 1º semestre, diretamente 
online na plataforma do aluno. 

02/08/21 Retorno das aulas do 2º semestre letivo com muita paz e saúde. 

Escola e família juntos escrevemos um futuro melhor ! 


