
 

Circ. Ped. 033-22 
 

Belo Horizonte, 10 de maio de 2022. 

 

 

Prezados(as) Pais, Mães e/ou Responsáveis, 
 

 

Estamos iniciando o processo de Recuperação Paralela. 

Seu(sua) filho(a) ___________________________________________________________, do 8º Ano/Turma ____, 

deve participar desse processo, a fim de receber mais assistência e melhorar o desempenho escolar. 

Observe os dias e horários abaixo destacados.  

 

Horário de Recuperação Paralela  
8º Ano do Ensino Fundamental – Turno Manhã 

 

Professora/turmas Disciplina Horário Datas   

Rosana  

(Turmas A, C, D) 

 

Língua Portuguesa 

 

Das 11h45min às 
12h35min 

16/05 – (Tema da aula: 
interpretação de texto) 

23/05 – (Tema da aula: 
conhecimentos gramaticais) 

30/05 – (Tema da aula: 
interpretação de texto) 

06/06 – (Tema da aula: 
conhecimentos gramaticais) 

13/06 – (Tema da aula: 
interpretação de texto) 

20/06 – (Tema da aula: 
conhecimentos gramaticais) 

27/06 – (Tema da aula: 
interpretação de texto) 

1º/08 – (Tema da aula: 
conhecimentos gramaticais) 

08/08 – (Tema da aula: 
interpretação de texto) 

Rosana 

(Turmas B, E) 
Língua Portuguesa Das 11h45min às 13h 

11/05 – (Tema da aula: 
conhecimentos gramaticais) 

18/05 – (Tema da aula: 
interpretação de texto) 

25/05 – (Tema da aula: 
conhecimentos gramaticais) 

1º/06 – (Tema da aula: 
interpretação de texto) 



08/06 – (Tema da aula: 
conhecimentos gramaticais) 

15/06 – (Tema da aula: 
interpretação de texto) 

22/06 – (Tema da aula: 
conhecimentos gramaticais) 

29/06 – (Tema da aula: 
interpretação de texto) 

03/08 – (Tema da aula: 
conhecimentos gramaticais) 

 
Reforçamos que o objetivo dessas aulas é auxiliar na recuperação de conteúdos ministrados durante o ano 

letivo e que a assiduidade é de suma importância.   

A participação na Recuperação Paralela é necessária e, a priori, apenas os alunos indicados pela professora 

estarão autorizados a participar.  

 
Certos de que podemos contar com a colaboração de todos, desejamos-lhes Paz e Bem! 

 

Atenciosamente, 

 

           Frei Vicente da Silva Lopes, OFM                                   

                            Diretor Pedagógico  
 

        Frei Valter Pinto Vieira Júnior, OFM                                   

                           Vice-Diretor Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estou ciente do convite para a Recuperação Paralela do(a) aluno(a) ______________________________________   

___________________________________________________, do 8º Ano _____. 

 

           O(A) aluno(a) não comparecerá à Recuperação – justificativa da ausência: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Data: ____ / ____ /2022 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) Responsável 

Olavo Sérgio Campos 

Coordenador Pedagógico 
 

 

Paula Fonseca 

Rejane D. Fernandez 

Coordenadoras do 8º Ano do Ensino Fundamental  


