
 

 

Senhores Responsáveis,  

Gostaríamos de informá-los acerca dos procedimentos de encerramento do 2º semestre de 2019. 

• Após o término das provas de novembro, haverá aulas somente para a Educação Infantil, 1º ano 

do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. 

• No dia 27/11/2019 (quarta-feira), a partir das 14 horas, serão publicadas no site da escola 

(www.colatomo.com.br) as notas referentes ao 4º bimestre. 

• As provas do 4º bimestre com nota igual ou superior a 5,0 não serão entregues pelos professores, 

mas estarão disponíveis para retirada com a Sandrinha entre os dias 02 e 06/12/2019. 

 

RECUPERAÇÃO – 4º. BIMESTRE 

 

✓ O aluno que não atingir rendimento satisfatório em cada componente curricular (média: 6,0) 

poderá participar do processo de recuperação bimestral, que ocorrerá entre 02 e 07/12/2019. 

✓ A opção pela recuperação do 4º bimestre deverá ser feita, na secretaria escolar, até o dia 

29/11/2019. 

✓ Conteúdo da recuperação do 4º bimestre: o mesmo das provas de novembro (verificar 

projetos no site). Valor da prova: 10,0 pontos. 

✓ Calendário das provas de recuperação: no site da escola a partir das 16h do dia 27/11/2019 

 

RECUPERAÇÃO FINAL 

 

✓ Caso o aluno não atinja 24 pontos em cada disciplina, ele deverá obrigatoriamente participar 

do processo de recuperação final, que ocorrerá entre 09 e 19/12/2019. 

✓ As aulas de recuperação final devem ocorrer entre 09 e 13/12/2019, seguindo o horário do 

ano letivo. 

✓ Conteúdo da recuperação final: o mesmo das provas de outubro (verificar projetos no site). 

Valor da prova: 90% / Valor do trabalho: 10%. 

✓ Calendário das provas de recuperação: no site da escola a partir de 06/12/2019. 

 

 

 

 

Importante: a lista de material (2020) estará acessível no site da escola a partir do dia 19/12/2019. 

 

Nossos cordiais agradecimentos e votos de boas férias, 

 

 

A Direção 

 

 

 

 

6º ANOS A e B 

    13/11/2019 

COMUNICADO Nº29  



 

 

Senhores Responsáveis,  

Gostaríamos de informá-los acerca dos procedimentos de encerramento do 2º semestre de 2019. 

• Após o término das provas de novembro, haverá aulas somente para a Educação Infantil, 1º ano 

do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. 

• No dia 27/11/2019 (quarta-feira), a partir das 14 horas, serão publicadas no site da escola 

(www.colatomo.com.br) as notas referentes ao 4º bimestre. 

• As provas do 4º bimestre com nota igual ou superior a 5,0 não serão entregues pelos professores, 

mas estarão disponíveis para retirada com a Sandrinha entre os dias 02 e 06/12/2019. 

 

RECUPERAÇÃO – 4º. BIMESTRE 

 

✓ O aluno que não atingir rendimento satisfatório em cada componente curricular (média: 6,0) 

poderá participar do processo de recuperação bimestral, que ocorrerá entre 02 e 07/12/2019. 

✓ A opção pela recuperação do 4º bimestre deverá ser feita, na secretaria escolar, até o dia 

29/11/2019. 

✓ Conteúdo da recuperação do 4º bimestre: o mesmo das provas de novembro (verificar 

projetos no site). Valor da prova: 10,0 pontos. 

✓ Calendário das provas de recuperação: no site da escola a partir das 16h do dia 27/11/2019 

 

RECUPERAÇÃO FINAL 

 

✓ Caso o aluno não atinja 24 pontos em cada disciplina, ele deverá obrigatoriamente participar 

do processo de recuperação final, que ocorrerá entre 09 e 19/12/2019. 

✓ As aulas de recuperação final devem ocorrer entre 09 e 13/12/2019, seguindo o horário do 

ano letivo. 

✓ Conteúdo da recuperação final: o mesmo das provas de outubro (verificar projetos no site). 

Valor da prova: 90% / Valor do trabalho: 10%. 

✓ Calendário das provas de recuperação: no site da escola a partir de 06/12/2019. 

 

 

 

 

Importante: a lista de material (2020) estará acessível no site da escola a partir do dia 19/12/2019. 

 

Nossos cordiais agradecimentos e votos de boas férias, 

 

 

A Direção 

  

7º ANO 

  13/11/2019 

COMUNICADO Nº29  



 

 

Senhores Responsáveis,  

Gostaríamos de informá-los acerca dos procedimentos de encerramento do 2º semestre de 2019. 

• Após o término das provas de novembro, haverá aulas somente para a Educação Infantil, 1º ano 

do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. 

• No dia 27/11/2019 (quarta-feira), a partir das 14 horas, serão publicadas no site da escola 

(www.colatomo.com.br) as notas referentes ao 4º bimestre. 

• As provas do 4º bimestre com nota igual ou superior a 5,0 não serão entregues pelos professores, 

mas estarão disponíveis para retirada com a Sandrinha entre os dias 02 e 06/12/2019. 

 

RECUPERAÇÃO – 4º. BIMESTRE 

 

✓ O aluno que não atingir rendimento satisfatório em cada componente curricular (média: 6,0) 

poderá participar do processo de recuperação bimestral, que ocorrerá entre 02 e 07/12/2019. 

✓ A opção pela recuperação do 4º bimestre deverá ser feita, na secretaria escolar, até o dia 

29/11/2019. 

✓ Conteúdo da recuperação do 4º bimestre: o mesmo das provas de novembro (verificar 

projetos no site). Valor da prova: 10,0 pontos. 

✓ Calendário das provas de recuperação: no site da escola a partir das 16h do dia 27/11/2019 

 

RECUPERAÇÃO FINAL 

 

✓ Caso o aluno não atinja 24 pontos em cada disciplina, ele deverá obrigatoriamente participar 

do processo de recuperação final, que ocorrerá entre 09 e 19/12/2019. 

✓ As aulas de recuperação final devem ocorrer entre 09 e 13/12/2019, seguindo o horário do 

ano letivo. 

✓ Conteúdo da recuperação final: o mesmo das provas de outubro (verificar projetos no site). 

Valor da prova: 90% / Valor do trabalho: 10%. 

✓ Calendário das provas de recuperação: no site da escola a partir de 06/12/2019. 

 

 

 

 

Importante: a lista de material (2020) estará acessível no site da escola a partir do dia 19/12/2019. 

 

Nossos cordiais agradecimentos e votos de boas férias, 

 

 

A Direção 

 

 

 

 

8º ANO 

13/11/2019 

COMUNICADO Nº 29 



 

 

Senhores Responsáveis,  

Gostaríamos de informá-los acerca dos procedimentos de encerramento do 2º semestre de 2019. 

• Após o término das provas de novembro, haverá aulas somente para a Educação Infantil, 1º ano 

do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. 

• No dia 27/11/2019 (quarta-feira), a partir das 14 horas, serão publicadas no site da escola 

(www.colatomo.com.br) as notas referentes ao 4º bimestre. 

• As provas do 4º bimestre com nota igual ou superior a 5,0 não serão entregues pelos professores, 

mas estarão disponíveis para retirada com a Sandrinha entre os dias 02 e 06/12/2019. 

 

RECUPERAÇÃO – 4º. BIMESTRE 

 

✓ O aluno que não atingir rendimento satisfatório em cada componente curricular (média: 6,0) 

poderá participar do processo de recuperação bimestral, que ocorrerá entre 02 e 07/12/2019. 

✓ A opção pela recuperação do 4º bimestre deverá ser feita, na secretaria escolar, até o dia 

29/11/2019. 

✓ Conteúdo da recuperação do 4º bimestre: o mesmo das provas de novembro (verificar 

projetos no site). Valor da prova: 10,0 pontos. 

✓ Calendário das provas de recuperação: no site da escola a partir das 16h do dia 27/11/2019 

 

RECUPERAÇÃO FINAL 

 

✓ Caso o aluno não atinja 24 pontos em cada disciplina, ele deverá obrigatoriamente participar 

do processo de recuperação final, que ocorrerá entre 09 e 19/12/2019. 

✓ As aulas de recuperação final devem ocorrer entre 09 e 13/12/2019, seguindo o horário do 

ano letivo. 

✓ Conteúdo da recuperação final: o mesmo das provas de outubro (verificar projetos no site). 

Valor da prova: 90% / Valor do trabalho: 10%. 

✓ Calendário das provas de recuperação: no site da escola a partir de 06/12/2019. 

 

 

 

 

Importante: a lista de material (2020) estará acessível no site da escola a partir do dia 19/12/2019. 

 

Nossos cordiais agradecimentos e votos de boas férias, 

 

 

A Direção 

  

9º ANO 

  13/11/2019 

COMUNICADO Nº 29 



 

 

 

Senhores Responsáveis,  

Gostaríamos de informá-los acerca dos procedimentos de encerramento do 2º semestre de 2019. 

• Após o término das provas de novembro, haverá aulas somente para a Educação Infantil, 1º ano 

do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. 

• No dia 27/11/2019 (quarta-feira), a partir das 14 horas, serão publicadas no site da escola 

(www.colatomo.com.br) as notas referentes ao 4º bimestre. 

• As provas do 4º bimestre com nota igual ou superior a 5,0 não serão entregues pelos professores, 

mas estarão disponíveis para retirada com a Sandrinha entre os dias 02 e 06/12/2019. 

 

RECUPERAÇÃO – 4º. BIMESTRE 

 

✓ O aluno que não atingir rendimento satisfatório em cada componente curricular (média: 6,0) 

poderá participar do processo de recuperação bimestral, que ocorrerá entre 02 e 07/12/2019. 

✓ A opção pela recuperação do 4º bimestre deverá ser feita, na secretaria escolar, até o dia 

29/11/2019. 

✓ Conteúdo da recuperação do 4º bimestre: o mesmo das provas de novembro (verificar 

projetos no site). Valor da prova: 10,0 pontos. 

✓ Calendário das provas de recuperação: no site da escola a partir das 16h do dia 27/11/2019 

 

RECUPERAÇÃO FINAL 

 

✓ Caso o aluno não atinja 24 pontos em cada disciplina, ele deverá obrigatoriamente participar 

do processo de recuperação final, que ocorrerá entre 09 e 19/12/2019. 

✓ As aulas de recuperação final devem ocorrer entre 09 e 13/12/2019, seguindo o horário do 

ano letivo. 

✓ Conteúdo da recuperação final: o mesmo das provas de outubro (verificar projetos no site). 

Valor da prova: 90% / Valor do trabalho: 10%. 

✓ Calendário das provas de recuperação: no site da escola a partir de 06/12/2019. 

 

 

 

 

Importante: a lista de material (2020) estará acessível no site da escola a partir do dia 19/12/2019. 

 

Nossos cordiais agradecimentos e votos de boas férias, 

 

 

A Direção 

 

 

1º EM 

 13/11/2019 

COMUNICADO Nº 29 



 

 

 

 

Senhores Responsáveis,  

Gostaríamos de informá-los acerca dos procedimentos de encerramento do 2º semestre de 2019. 

• Após o término das provas de novembro, haverá aulas somente para a Educação Infantil, 1º ano 

do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. 

• No dia 27/11/2019 (quarta-feira), a partir das 14 horas, serão publicadas no site da escola 

(www.colatomo.com.br) as notas referentes ao 4º bimestre. 

• As provas do 4º bimestre com nota igual ou superior a 5,0 não serão entregues pelos professores, 

mas estarão disponíveis para retirada com a Sandrinha entre os dias 02 e 06/12/2019. 

 

RECUPERAÇÃO – 4º. BIMESTRE 

 

✓ O aluno que não atingir rendimento satisfatório em cada componente curricular (média: 6,0) 

poderá participar do processo de recuperação bimestral, que ocorrerá entre 02 e 07/12/2019. 

✓ A opção pela recuperação do 4º bimestre deverá ser feita, na secretaria escolar, até o dia 

29/11/2019. 

✓ Conteúdo da recuperação do 4º bimestre: o mesmo das provas de novembro (verificar 

projetos no site). Valor da prova: 10,0 pontos. 

✓ Calendário das provas de recuperação: no site da escola a partir das 16h do dia 27/11/2019 

 

RECUPERAÇÃO FINAL 

 

✓ Caso o aluno não atinja 24 pontos em cada disciplina, ele deverá obrigatoriamente participar 

do processo de recuperação final, que ocorrerá entre 09 e 19/12/2019. 

✓ As aulas de recuperação final devem ocorrer entre 09 e 13/12/2019, seguindo o horário do 

ano letivo. 

✓ Conteúdo da recuperação final: o mesmo das provas de outubro (verificar projetos no site). 

Valor da prova: 90% / Valor do trabalho: 10%. 

✓ Calendário das provas de recuperação: no site da escola a partir de 06/12/2019. 

 

 

 

Importante: a lista de material (2020) estará acessível no site da escola a partir do dia 19/12/2019. 

 

Nossos cordiais agradecimentos e votos de boas férias, 

 

 

A Direção 

 

 

2º EM 

  13/11/2019 

COMUNICADO Nº 29 



 

 

Senhores Responsáveis,  

Gostaríamos de informá-los acerca dos procedimentos de encerramento do 2º semestre de 2019. 

• Após o término das provas de novembro, haverá aulas somente para a Educação Infantil, 1º ano 

do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. 

• No dia 27/11/2019 (quarta-feira), a partir das 14 horas, serão publicadas no site da escola 

(www.colatomo.com.br) as notas referentes ao 4º bimestre. 

 

RECUPERAÇÃO – 4º. BIMESTRE 

 

✓ O aluno que não atingir rendimento satisfatório em cada componente curricular (média: 6,0) 

poderá participar do processo de recuperação bimestral que, ocorrerá entre 14/11/2019 e 

05/12/2019. 

✓ A opção pela recuperação do 4º bimestre deverá ser feita, na secretaria escolar, até o dia 

13/11/2019. 

✓ Conteúdo da recuperação do 4º bimestre: o mesmo do grupo de provas (verificar projetos no 

site). Valor da prova: 10,0 pontos. 

 

Data Avaliações 

14/11/2019 Grupo I: Literatura e Biologia 

21/11/2019 Grupo II: Gramática e Física 

28/11/2019 Grupo III: História, Química e Inglês 

05/12/2019 Grupo IV: Geografia e Matemática 

 

RECUPERAÇÃO FINAL 

 

✓ Caso o aluno não atinja 24 pontos em cada disciplina, ele deverá obrigatoriamente participar 

do processo de recuperação final, que ocorrerá entre 09 e 19/12/2019. 

✓ As aulas de recuperação final devem ocorrer entre 09 e 13/12/2019, seguindo o horário do 

ano letivo. 

✓ Conteúdo da recuperação final: o mesmo do grupo de provas do 4º bimestre (verificar projetos 

no site). Valor da prova: 90% / Valor do trabalho: 10%. 

✓ Calendário das provas de recuperação: no site da escola a partir de 06/12/2019. 

 

 

 

 

 

Nossos cordiais agradecimentos e votos de boas férias, 

 

 

A Direção 

 

3º EM 

  05/11/2019 

COMUNICADO Nº 27   


