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 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 
ESCOLAS  DE COBB VERÃO DE 2022 

Programa de 10 Dias Gratúito 
Um  curso de recuperação de crédito só é dado crédito quando um aluno não 
passou com sucesso no mesmo curso  inicial para satisfazer os requisitos de 

graduação 
 

DATAS IMPORTANTES 

2 de maio de 2022 – 24 de 
maio de 2022 

Inscrição online 
(Inscrições encerram à meia-noite do dia 24 de maio) 
Os alunos não poderão se inscrever na escola de verão após 24 
de maio. Os alunos devem se inscrever mesmo que pretendam 
participar da extensão do curso. Se passarem no curso por 
extensão, o aluno será retirado da matrícula e/ou designado 
outro curso necessário. 

13 de junho de 2022 Orientação estudantil e familiar 

14 a 16 de junho de 2022 
21 a 23 de junho de 2022 
27 a 30 de junho de 2022 

Semana 1          3 Dias                     9:00-15:00 hrs. 
Semana 2          3 Dias                     9:00-15:00 hrs.             
Semana 3          4 Dias                     9:00-15:00 hrs. 

6 e 7 de julho de 2022 EOC(prova final)  para cursos necessários 

8 de julho de 2022 EOC( prova final) Segunda chance 
Se o escritório distrital será fechado na sexta-feira, 8 de julho de 
2022, a data da segunda chance do EOC será segunda-feira, 11 
de julho de 2022 

 

❖ Pessoalmente em locais designados da escola de verão 

❖ O transporte esta disponível desde a escola do aluno até a  escola de aulas de verão 

❖ Almoço e café da manhã grátis estarão disponíveis 

❖ Modelo de aprendizagem misturado: tecnología com grupos pequenos e apoio personalizado. 

❖ Máximo de um crédito em cursos de  1.0  (Y) ou dois créditos  em cursos de  0.5  (A/B)  

❖ O Programa de Recuperação de Crédito da Escola de Verão esta aberto para alunos inscritos no 
CCSD 

❖ Um professor certificado será designado para ensinar o conteúdo do curso 

❖ O atendimento diário  é obrigatório das  9:00 hrs  – 15:00 hrs   

❖ Os alunos devem se increver online antes da meia-noite do dia 24 de maio   

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

Perguntas: Contactar SummerCreditRecovery@cobbk12.org.  

PORTUGUESE 

https://cobbk12org-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/cheryl_crooks_cobbk12_org/Documents/2022%20HS%20Summer%20Credit%20Recovery/2022%20H.S.%20Course%20Offerings%20%20Final%20-%20Copy%203%209%202022.pdf?csf=1&web=1&e=bALe5h
mailto:SummerCreditRecovery@cobbk12.org

