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2023 COBB HIGH SCHOOL SUMMER 
CREDIT RECOVERY PROGRAM  

Programa no Verão de Recupaeração de Crédito das Escola de Cobb 2023 

                                     Programa gratuito de 10 dias 
O curso de  recuperação de crédito é oferecido para o aluno que  não passou com sucesso 

no mesmo curso inicial para satisfazer os requisitos de graduação 
 

DATAS IMPORTANTES 

 
1 de Março - 31 de Março 
1 de Maio-  24 de Maio 

Inscrição Antecipada 
Inscrição Regular  

12 de Junho       Orientação para Estudantes e Família no local  13:00hrs 

13-15 de Junho       Semana 1 
20-22  de junho      Semana 2    
26-29   de junho     Semana 3 

Terça-Quinta na escola                               9:00-15:00hrs 
Terça-Quinta na escola                               9:00-15:00hrs              
Segunda-Quinta na escola                         9:00-15:00hrs 

5 e 6 de Julho          Teste EOC para cursos obrigatórios no local 9:00-12:00 
Transporte disponÍvel; nenhuma refeição fornecida 

 10 de Julho              Nova oportunidade do teste EOC no local 9:00-12:00hrs                                
Transporte disponível; nenhuma refeição fornecida 
Os testes EOC são 20% da nota do curso  

 

❖ Presencialmente em locais designados para escolas de verão: Campbell HS e Hillgrove HS 

❖ Transporte disponível da escola do aluno para o local das aulas de verão designado 

❖ Almoço e café da manhã grátis  

❖ Modelo de aprendizagem combinada: Software com instrução em grupos pequenos e 
suporte personalizado 

❖ Os alunos devem trazer o laptop 

❖ Máximo de crédito de curso 1.0  (Y) ou dois créditos de curso 0.5 (A/B)  

❖ O Programa de Escola de Verão de Recuperação de Crédito é aberto a estudantes 
registrados no CCSD  

❖ Os alunos terão um professor certificado para a matéria que esta estudando 

❖ A presença diária é obrigatória a partir de 9:00  – 15:00hrs   

❖ Deve se inscrever online  no CTLS ParentVUE antes da meia noite do 24 de Maio  

❖ Para ver os cursos de recuperação de créditos de verão oferecidos: Clique Aqui 

❖ Para ver os locais das escolas de verão  das escolas secundárias: Clique Aqui 
 

Perguntas: Contactar SummerCreditRecovery@cobbk12.org.  
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