
Novembro/2020 

 

 

Senhores Pais, Responsáveis e Educandos! 

 

A partir do dia 03/12, quinta-feira, após o resultado no Site, estaremos iniciando nosso Processo de Recuperação 

Paralela, apenas para os educandos que ficarem com a média do 3º trimestre abaixo de 65.  

Somente esses educandos deverão acessar o Q mágico (na disciplina em que ficarem abaixo da média) e realizar a 

avaliação lá disponível.  

As provas da Recuperação Paralela valerão 100 , seguirão o seguinte calendário e serão realizadas no QMágico: 

 

6º ao 9º EFII – AVALIAÇÕES para Educandos da Manhã 

03/12, quinta-feira 15h às 16h 
Ciências 6º,7º,8º/ 

Química 9º 
16h15 às 17h15 OPT 6º ao 9º 

04/12, sexta-feira 15h às 16h Português 6º ao 9º 16h15 às 17h15 Física (9ºs) História (6º,7º,8º) 

05/12, sábado 13h às 16h Entrega dos trabalhos de Ed Física, Artes, ER, Filo e Ed Sócio emocional 

07/12, segunda-feira 15h às 16h Geometria 6º ao 9º 16h15 às 17h15 Inglês 6ºao9º 

08/12, terça-feira 15h às 16h Matemática 6º ao 9º 
16h15 às 17h15 Geografia 6ºao9º 

17h30 às 18h30 História 9º ano 

 

ATENÇÃO! 

 

1- As disciplinas de Artes Plásticas, Artes Musicais, Filosofia, Ensino Religioso, Educação Física e Educação 

Sócio emocional desenvolverão trabalhos valendo de 0 a 100 que deverão ser entregues aos respectivos 

Educadores, no dia 05/12, sábado, através do Classapp ou Q Mágico (será o que o Educador solicitar) 

2- Excepcionalmente neste trimestre teremos uma aula de reforço das disciplinas que terão avaliações na 

Plataforma Q Mágico, segundo o horário anexo a este informativo. As aulas serão na Plataforma Teams, 

como de costume. 

3- Também anexos estarão os conteúdos das avaliações de Recuperação Paralela. 

4- Se o educando, mesmo tirando média vermelha, abaixo de 65 no 3º tri passar direto com a soma de 390 

pontos, ele poderá optar em fazer a Recuperação Paralela para melhorar sua nota no 3º tri, deixando de ficar 

vermelha, porém isso não irá interferir no seu resultado final, visto que já foi aprovado. 

 

O cálculo da média, após a realização da Recuperação (avaliação) será da seguinte forma: 

 

                                        Média Trimestral + Recuperação Paralela  

                                                                          2 

 

Exemplo:  

Média 3º trimestre - Matemática: 53 

Nota da prova na Recuperação Paralela      65   (esta prova valerá  100 pontos) 

 

                      53 + 65 ( 65 da prova) 

                                     2 

 

Nesse caso, como a nota final (59) é maior que a média do 3º trimestre (53) – a nova média trimestral de matemática 

passará a ser 59. Mesmo ficando inferior a média anual exigida pelo Colégio que é 65. 

Lembramos que a média do trimestre só será substituída se a nota da Recuperação Paralela for superior a Média do 

Trimestre.              

Flávia Fernandes - Coordenadora  EFII  

=       118            =   59 
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