
                     

 
 

COMUNICADO 
 

São Miguel do Oeste, 14 de novembro de 2018. 
Prezados Senhores Pais ou Responsáveis: 
 

Seguem informações importantes sobre o encerramento do 3º trimestre: 
 

 

* As provas de Recuperação Paralela acontecerão entre os dias 03/12 e 07/12 para todas as turmas 
do turno matutino. Ressalta-se que não haverá prova de recuperação paralela em segunda 
chamada. 
 

* Na semana que antecede a de Recuperação Paralela será registrado no Calendário exposto na 
sala de aula qual será o dia da prova de cada disciplina. É de responsabilidade de cada estudante 
a organização, anotação e estudo. 
 

* Todos (as) os(as) estudantes em todas as disciplinas farão prova de Recuperação Paralela, sendo 
que recuperarão a nota mais baixa de prova do trimestre. 
 

* A divulgação dos estudantes em exame final será feita até a manhã do dia 09 de dezembro, pela 
Secretaria Escolar, através do Portal do Aluno. 
 

* Os estudantes que não pegarem exame são convidados a participar das aulas dos dias 10/12 a 
12/12, tendo em vista o cumprimento dos 200 dias letivos. 
 

* As aulas preparatórias/revisão de estudos para o exame final acontecerão entre os dias 10 e 14 
de dezembro. O horário a ser seguido pelos estudantes deverá ser a partir da seguinte orientação: 

Turmas 161 e 162 = seguir o horário da turma 161 

Turmas 171 e 172 = seguir o horário da turma 171 

Turmas 181 e 182 = seguir o horário da turma 181 

Turmas 191 e 192 = seguir o horário da turma 191 

As demais turmas deverão seguir seu horário normal de aulas. 
 

* As provas do Exame Final acontecerão entre os dias 17 a 19 de dezembro, sendo realizadas 
nos horários matutino e vespertino. O horário das provas será divulgado na semana anterior 
à realização das mesmas e não haverá mudança de cronograma. 
 

 

* O resultado final estará disponível no Portal do Aluno no dia 20 de dezembro, quinta-feira, a 

partir das 17h. 

Sendo o que tínhamos para o momento e certos de sua ciência e apoio, reiteramos 
protestos de estima e apreço, subscrevendo-nos. 
 

Atenciosamente, 

                   Atenciosamente, 

 

 

 
 

Ir. Sidinei Farias 
Vice-Diretor 

 

Ir. Heriton Vilanova 

Diretor 


