
 
 

Belo Horizonte, 15 dezembro de 2020.  

   

      Senhores pais ou responsáveis, 

 

Seguem orientações acerca das Avaliações Finais. 

 

INSTRUÇÕES PARA RECUPERAÇÃO (LER ATENTAMENTE) 

 

1. As disciplinas com duas ou mais aulas semanais conterão 10 questões, e as que contêm apenas uma aula 

semanal, 5 questões cada. 

 

2. Todas as questões são discursivas. 

 

3. As resoluções deverão ser enviadas SEPARADAS POR PROFESSOR e nomeadas conforme 

orientação repassada pela Coordenação em COMUNICADO – RECUPERAÇÃO 2020, do dia 10 de 

dezembro de 2020. 

 

4. Serão aceitos arquivos em PDF do caderno de questões/folha. 

Para isso os alunos/famílias poderão escanear (computador) ou fotografar (celular) as resoluções. 

Em caso de fotografia, pelo celular, o arquivo deve ser convertido em PDF, antes do envio. 

 

5. O envio, de todos os arquivos escaneados/fotografados, será feito por e-mail (e-mail da turma específica 

de cada aluno). 

 

A redação deverá, obrigatoriamente, ser feita à mão (manuscrita) e conter SEU NOME e SÉRIE NA 

FOLHA DE TEXTO. 

 

O envio do arquivo, deve ser feito em PDF. 

 

Tempo de duração das provas: 

Duração do bloco – A prova será iniciada às 07h30 e encerrada às 12h00. 

 

As provas terão início às 07h30, pois será dado um acréscimo de 00h30 min ao tempo de prova, para que 

os arquivos sejam convertidos em PDF. Com esse acréscimo, os arquivos deverão ser enviados dentro do 

prazo limite que será até às 12h00. 

Redações e resoluções entregues após o horário não serão corrigidas. 

 

Segue cronograma de provas de recuperação da turma de 1º ano: 

17/12/2020 - Avaliação Final: Redação, Física e Ed. Física 

18/12/2020 - Avaliação Final: Matemática, Sociologia, Filosofia 

 

As avaliações serão discursivas, e os alunos devem fazer o envio das respostas, por meio de um arquivo 

em PDF, para o e-mail: em.primeiro.ano.bh@gmail.com  

 

Para aprovação na recuperação, a Média Final (MF) do aluno deve ser igual ou maior que 6,0 pts. 

Assim, para calcular a Média Final (MF), o aluno deve aplicar a seguinte fórmula: 

MF = (MA + AF) / 2  

*Média Anual (MA) somada à nota da Avaliação Final (AF)e dividida por dois (02). Esse resultado precisa 

ser igual ou maior que 6,0 pts. 

 

Qualquer dúvida, entrar em contato com a Coordenação. 

 

Estamos à disposição para esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Olimpo BH 

mailto:ef.oitavo.ano.bh@gmail.com

