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Praia Grande, 02 de março de 2020 

Comunicado Importante 

PROVAS E RECUPERAÇÕES 

Todas as atividades aplicadas em sala ou trabalhos feitos casa, bem como as avaliações mensais 

(prova anglo) e a prova bimestral terão 10 como nota máxima. A média será o resultado da soma 

dos pontos de todas as atividades e avaliações e a divisão pelo número de atividades, nenhuma 

prova ou atividade terá peso especial. 

MÉDIA = Todas as atividades +PA + PM essa soma será dividida pelo número de atividades e 

provas. 

Atividades e trabalhos – Trabalhos escolares, Plurall (a partir do 6º ano até o 3º Médio), Lições 

de casa, projetos e demais atividades que o professor propor para avaliação da turma.   

As Provas mensais SERÃO AS PROVAS ANGLO – Estas provas são enviadas pelo sistema Anglo 

levando em consideração o conteúdo programático para aquela turma e elaboradas pelos 

educadores e autores do sistema. 

As provas bimestrais – Elas são elaboradas pelo professor (a), e aplicadas na “semana de 

provas”. 

Serão enviados os calendários e os conteúdos das PROVAS ANGLO E PROVAS BIMESTRAIS 

PELO CLASSAP para a organização dos estudos. 

Destacamos que um dos pilares do sistema anglo é “AULA DADA, AULA ESTUDADA” não deixe 

para a semana de avaliações para iniciar seus estudos! 

RECUPERAÇÃO SEMESTRAL – Nossas recuperações agora serão SEMESTRAIS, no final do 

semestre o aluno que não atingir a média semestral de 12 pontos (1º BIM + 2º BIM = 1º 

SEMESTRE  e 3º BIM + 4º BIM = 2º SEMESTRE) fará a recuperação . A prova de recuperação terá 

o conteúdo do SEMESTRE. A prova de recuperação vale 10 pontos e substituirá a menor MÉDIA. 

RECUPERAÇÃO FINAL – O aluno que não recuperar a sua média através da recuperação 

semestral poderá fazer a recuperação final de apenas 2 (duas) matérias e o conteúdo será do 

ano letivo inteiro. 

ATENCIOSAMENTE 

ESCOLA CELESTIN FREINET 

 


