
 

Recuperação paralela - 2ª Certificação 2022 – 1ª SÉRIE 

Disciplina 
Instrumentos específicos de avaliação de 

recuperação paralela que serão utilizados e as 
respectivas pontuações 

Dia e horário da avaliação formal 
individual (PROVA) 

Geografia 
Refazimento de trabalhos do trimestre: 4,0 ptos 

Prova: 6,0 ptos 

 
01/12 (QUINTA FEIRA)  

10:40 às 12:00 - alunos do turno da tarde  
13:00 às 14:20 - alunos do turno da manhã 
16:40 às 18:00 - alunos do turno da noite  

 

Sociologia 

Turno da manhã: Aproveitamento da nota de prova 
+ atividades.  

Turnos da tarde e da noite: prova (5,0) + 
atividade(s) (5,0). 

 
06/12 (TERÇA FEIRA)  

10:40 às 12:00 - alunos do turno da tarde 
 

SE HOUVER JOGO DO BRASIL O DIA/HORÁRIO 
PODE SER ALTERADO 

 
Os estudantes do 3º turno realizarão as 

provas no horário regular das aulas, em dia 
combinado com a professora. 

 

História 

Turno da Manhã: Estudo dirigido (6,0 pontos) + 
Refazer a prova (4,0 pontos).  

Turnos da Tarde e Noite: Trabalho (6,0 pontos) + 
Prova (4,0 pontos).  

 
06/12 (TERÇA FEIRA)  

14:20 às 15:40 - alunos do turno da tarde 
 

SE HOUVER JOGO DO BRASIL O DIA/HORÁRIO 
PODE SER ALTERADO 

 

1º Turno: As avaliações ocorrerão durante 

as aulas regulares e através da entrega de 

tarefas. 

 

Os estudantes do 3º turno realizarão as 
provas no horário regular das aulas, em dia 

combinado com o professor. 
 

Língua 
Portuguesa 

Turno da Manhã: reescritura de redação (4,0) + 
prova (6,0)  

Turnos da Tarde e noite: Prova (5,0) + Trabalho 
individual (5,0) 

 
07/12 (QUARTA FEIRA)  

08:20 às 9:40 - alunos do turno da tarde  
13:00 às 14:20 - alunos do turno da manhã 

16:40 às 18:00 - alunos da noite 
 

Matemática 
Trabalho - 4 pontos; prova individual sem consulta no 

contraturno - 6 pontos 

 
07/12 (QUARTA FEIRA)  

10:40 às 12:00 - alunos do turno da tarde  
14:20 às 15:40 - alunos dos turnos da 

manhã e da noite 
 

Biologia EDs (4,0 pontos) + prova no contraturno (6,0 pontos) 

 
08/12 (QUINTA FEIRA)  

10:40 às 12:00 - alunos do turno da tarde  
13:00 às 14:20 - alunos do turno da manhã 
16:40 às 18:00 - alunos do turno da noite  

 

Francês 

Haverá uma atividade em sala de aula prevista para toda a 

turma e que servirá de nota para os estudantes em 

recuperação (40% da nota da recuperação) e uma prova 

(60% da nota). 

 
09/12 (SEXTA FEIRA)  

10:40 às 12:00 - alunos do turno da tarde  
13:00 às 14:20 - alunos do turno da manhã 

 
SE HOUVER JOGO DO BRASIL A PROVA 

OCORRERÁ NO DIA 16/12 (sexta-feira) NOS 
MESMOS HORÁRIOS 

 
Os estudantes do 3º turno realizarão as 



provas no horário regular das aulas, em dia 
combinado com o professor. 

 

Espanhol 

Atividade (feita com consulta, com prazo de entrega 

estipulado pelo professor) = 4,0 pts + prova no contraturno 

= 6,0 pts 

 

O aluno poderá solicitar atendimento em horário a 
ser combinado com o professor. 

 
12/12 (SEGUNDA FEIRA)  

10:40 às 12:00 - alunos do turno da tarde  
13:00 às 14:20 - alunos do turno da manhã 

 
Os estudantes do 3º turno realizarão as 

provas no horário regular das aulas, em dia 
combinado com a professora. 

 

Inglês 

Turno da manhã e tarde: estudos dirigidos 4,0 + 
prova 6,0  

Turno da noite: refazimento do trabalho com tema 
diferente 4,0 + prova 6,0 

 

 
12/12 (SEGUNDA FEIRA)  

10:40 às 12:00 - alunos do turno da tarde  
13:00 às 14:20 - alunos dos turnos da 

manhã e noite 
 

1305 - As avaliações ocorrerão durante as 

aulas regulares. 

 

Desenho 

Trabalho (4,0 pontos ) + prova no contraturno (6,0 pontos) 

 

Professora Jeanne disponível para dúvidas: 
 terças, 16h às 17h20 (sala de desenho)  

segunda e terça, 10h às 10h40 (sala de desenho)  

 
13/12 (TERÇA FEIRA)  

10:40 às 12:00 - alunos do turno da tarde  
 

19/12 (SEGUNDA FEIRA)  
13:00 às 14:20 - alunos do turno da manhã  
16:40 às 18:00 - alunos do turno da noite  

 

Atendimento para dúvidas com a professora Jeanne, para as turmas da 1ª série da tarde: segunda 
e terça, das 10h às 10h40. 

Química 

Aproveitamento das atividades não formais durante o 
trimestre : 4 pontos  

Trabalho de Recuperação: 2 pontos  
Prova de Recuperação: 4 pontos 

14/12 (QUARTA FEIRA)  
10:40 às 12:00 - alunos do turno da tarde  

13:00 às 14:20 - alunos dos turnos da 
manhã e da noite 

Física 

Turno da manhã: Teste: 4 pontos; Prova: 6 pontos. 
Turnos da tarde e noite: Trabalho: 4 pontos Prova: 

6 pontos 
 

 
15/12 (QUINTA FEIRA)  

 
13:00 às 14:20 - alunos do turno da manhã 

 
Os estudantes do 2º e 3º turnos realizarão 
as provas no horário regular das aulas, em 

dia combinado com o professor. 
 

Filosofia Trabalho e prova. 
As avaliações ocorrerão durante as aulas 

regulares e através da entrega de tarefas. 

 

OS ESTUDANTES DEVEM ESTUDAR A PARTIR DOS CONTEÚDOS PUBLICADOS NA PLANILHA DE 

CONTEÚDOS DA 2ª CERTIFICAÇÃO. 

 

Link: http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/planilha-de-conteudos-e-avaliacoes-2a-

certificacao2022/ 

 

http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/planilha-de-conteudos-e-avaliacoes-2a-certificacao2022/
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/planilha-de-conteudos-e-avaliacoes-2a-certificacao2022/


OBS : Os estudantes que não puderem  assistir às aulas de laboratório em virtude da Prova de 

Recuperação, deverão solicitar 2ª chamada na Secretaria Escolar. 

 

 

 

 

 

 


