
 

  

COLÉGIO VICENTINO DA IMACULADA CONCEIÇÃO        

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2019. 

 

Assunto: Informações Finais do ano letivo– 2º ao 5º ano EF 
 

 

 

 

Prezados Responsáveis, 

  

 Estamos nos aproximando de mais um ano letivo, momento decisivo na vida escolar de nossos estudantes. 

Sendo assim, destacamos a importância da divulgação de algumas informações para melhor organização de todos: 

 

 O ano letivo se encerrará no dia 9 de dezembro para os estudantes que estiverem com a pontuação 

garantida na 3º etapa. Nesse caso, não necessitarão da recuperação dessa mesma etapa. 

 Os estudantes que estiverem com nota abaixo de sete (7,0) em algum componente da 3ª etapa, deverão 

fazer a respectiva prova de recuperação, que ocorrerá na semana de 25 a 29 de novembro. 

 Após a recuperação da etapa, o estudante que não atingiu a média anual mínima de sete (7,0), terá o direito 

de participar da Recuperação Final em até três (3) componentes curriculares, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de 

dezembro, com aplicação de prova. Os estudantes deverão estar uniformizados. 

 No dia 29 de novembro, o estudante que necessitar participar da Recuperação Final receberá a orientação 

para os estudos: lista de exercícios e planilha com a programação que precisará estudar para as provas finais. 

 A divulgação do resultado da Recuperação Final será no dia 19 de dezembro. 

 O estudante precisará alcançar a média final para ser aprovado para a série seguinte. A composição da 

média final é calculada da seguinte forma: (média anual + recuperação final > 6,0) 
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 Os estudantes que necessitarem de apoio com relação aos conteúdos da prova final, poderão procurar a 

professora do “Plantão tira dúvidas”, no dia 9 de dezembro. 

 

Aproveitamos a oportunidade para, mais uma vez, agradecer a parceria e toda a confiança depositada em nosso 

Colégio. Destacamos, abaixo, as novidades para o ano de 2020: 

 Aula de Xadrez do 2º ao 4º ano; 

 Praça de Alimentação revitalizada; 

 Projeto Bilíngue; 

 Novos uniformes e com variedade de modelos; 

 Armários individuais, tipo Locker, para os estudantes dos 4º e 5º anos; 

 Novas atividades complementares após o período de aula; 

 Gerenciamento de resultado acadêmico a partir de avaliações externas; 

 Investimento na Formação Continuada dos Professores; 
 

     A todos desejamos um feliz término de ano escolar! 

 

  Cordialmente,  

Mônica Carvalho e Denise Pina  


