
 
 
 

Comunicado - 6º ano EF a 3ª série EM 
Calendário: Novembro e Dezembro de 2017 

 

Senhores Pais, ou responsáveis: 
Segue abaixo cronograma com atividades para os meses de novembro e dezembro de 2017, conforme já 
enviado no manual “Programação 2017” no início deste ano: 
- De 29/11 a 02/12 – Recuperação Bimestral (4º Bimestre) – No período da manhã;  
- 06/12 - Entrega de boletins, resultados e horários da Recuperação Final – a partir das 15h30 – aos pais dos 
alunos do 6º ano EF a 3ª série EM; 
- De 08/12 a 12/12 – Recuperação Final - para alunos do 6º ano EF a 3ª série EM; 
- 15/12 – Conselho Final para 6º ano EF a 3ª série EM; 
- 18/12 – Divulgação dos resultados finais aos Pais de alunos do 6º ano EF a 3ª série EM - a partir das 8h; 
- 19/12 – Data em que os pais poderão solicitar revisão do Conselho Final; 
- 18/12 – Formatura do Ensino Fundamental (9º ano) – Teatro La Salle – Concentração: 19h – Início: 19h30.  
- 19/12 – Formatura do Ensino Médio (3ª série) – Teatro La Salle – Concentração: 19h – Início: 19h30. 
 

Os alunos deverão fazer recuperação do 4º bimestre nas disciplinas 
em que obtiverem, no boletim, nota(s) abaixo da média 6,0 (seis).  
  

Segue abaixo o calendário das provas de recuperação do 4º Bimestre de 2017 
 

6o ao 9o ano do Ensino Fundamental 
 

Hora / Data 29/11 – 4ª-feira 30/11 – 5ª-feira 01/12 – 6ª-feira 02/12 – Sábado 

7h10 – 7h55 Redação Português Matemática ---------- 

7h55 – 8h40 História Inglês Geometria  Religião 

8h40 – 9h25 Filosofia Geografia Ciências Arte / Ed. Física 

 
1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio 

 

Hora / Data 29/11 – 4ª-feira 30/11 – 5ª-feira 01/12 – 6ª-feira 02/12 – Sábado 

7h10 – 7h55 Redação Biologia  Português -------- 

7h55 – 8h40 Inglês História Matemática Química 

8h40 – 9h25 Física Filosofia / Sociologia Geografia Arte / Ed. Física 

 

Observação: Os pais dos alunos que obtiveram média abaixo de 6,0 (seis) no 4º bimestre deverão ler e 

assinar a “Ficha de Avaliação Individual do Aluno” na Coordenação do Colégio.    

 
 

 
Os conteúdos a serem abordados nas provas de recuperação serão referentes ao 4º bimestre e os mesmos 

podem ser acessados via internet no “aluno online”: 
- acesse o site do Colégio www.lasalle.edu.br/saocarlos  
- Vá em acesso restrito; 

- Aluno online (login/senha) 
- Clique em: Início, educacional, materiais, arq. por disciplina; 
- Clique no(s) arquivo(s) da(s) disciplina(s) que você ficou em Recuperação no 4º bimestre e faça o download. 

 
Obs: É também neste local que os professores disponibilizarão os conteúdos de provas e atividades para a 

Recuperação Final. 
 

 
 

ATENÇÃO: Caso o aluno tenha obtido a média 6,0 (seis) no 4º bimestre, mas obteve a 
MÉDIA FINAL abaixo de 6,0 (seis), deverá fazer a Recuperação Final para completar a 

pontuação necessária para ser aprovado. Se não fizer, ficará retido. 
 
 

Em caso de dúvida, procure pela Coordenação do Colégio.  
 

Atenciosamente, 
Coordenação 

São Carlos, 27 de novembro de 2017. 

http://www.lasalle.edu.br/saocarlos

