
INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS 

Teixeira de Freitas, Bahia 05 de abril de 2017 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

Paz e Bem! 

A partir deste ano, seguindo uma tendência nacional e visando o melhor aproveitamento e aprendizado 

dos conteúdos de nossos alunos, o nosso sistema avaliativo volta a ser Trimestral, conforme o calendário 

apresentado no início do ano letivo (Manual da Família), ficando assim determinado.  

 1º Trimestre – 30 pontos – Média 21 pontos 

 2º Trimestre – 30 pontos - Média 21 pontos 

 3º Trimestre – 40 pontos - Média 28 pontos 

A nota anual para aprovação é 7,0 em 10 ou 70 em 100 dos três trimestres. 

Haverá recuperação paralela ao final do 1º, 2º e 3º trimestres; quando a escola organizará revisões como 

preparação para a prova de recuperação paralela. 

A nota da recuperação paralela substituirá a nota obtida no trimestre; não ultrapassando a 70% do 

trimestre. 

O resultado do desempenho escolar dos alunos será liberado na plataforma on-line. 

Ao final do 3º Trimestre será considerado aprovado por média na disciplina, o aluno que totalizar no 

mínimo 7,0 na média. 

O aluno que não conseguir os 70 pontos no total dos trimestres será encaminhado à Recuperação Final. 

O aluno terá direito de recuperação final se obtiver, no mínimo, 40 pontos em cada disciplina. No Ensino 

Fundamental não poderá ultrapassar o total de 3 disciplinas em recuperação, e do Ensino Médio no 

máximo em 4 disciplinas, caso o aluno não se enquadre neste perfil será considerado automaticamente 

retido na série. 

A nota após a recuperação final será a média aritmética com a nota da recuperação final e do ano letivo, 

devendo o aluno obter no mínimo 60 pontos, para aprovação na disciplina. 

O conselho de classe é soberano para a análise da situação acadêmica do aluno. Os critérios utilizados são: 

empenho cotidiano na superação das dificuldades; assiduidade; participação das atividades escolares e 

confecção dos deveres de casa. 

Por ser a recuperação uma atividade extra, o colégio a oferecerá no 1º e 2º trimestres sem ônus para o 

aluno; no 3º trimestre e Recuperação Final será cobrada conforme o contrato de prestação de serviços. 

Solicitamos aos Pais/Responsáveis a participação intensa nos estudos e cumprimento das tarefas escolares 

dos filhos, para que a recuperação seja para a superação das dificuldades e não por falta de estudos. 

Agradecemos pela participação. 

Atenciosamente, 

A Direção. 


