REDE SALESIANA BRASIL DE ESCOLAS - RN
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO/COLÉGIO SALESIANO SÃO JOSÉ
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 2019

01. INTRODUÇÃO:
Ao longo dos trimestres letivos a avaliação das aprendizagens é uma rica oportunidade de síntese, na
lógica do Sistema Preventivo Salesiano, sendo processual, reflexiva e formativa. Segundo as Diretrizes
Pedagógico-Evangelizadoras da Rede Salesiana Brasil de Escolas:
“A avaliação, nas escolas salesianas, constitui-se para todos os envolvidos como o inventário de um
processo vivo, intenso e complexo, podendo significar o modo pelo qual todos os participantes do
projeto pedagógico tomam consciência de suas identidades, suas diferenças, responsabilidades e
avanços, de modo que, cada um, educador e estudante, cresçam em autonomia e competência
acadêmica, para inserir-se como sujeito ativo e cidadão responsável no mundo em que vive”. (DIRPE,
2017, p. 47)

A partir desta premissa, nos Colégios Salesianos do Rio Grande do Norte, a avaliação compreendida
como processo e inserida em contexto de aprendizagem contínua destina-se:

a) Diagnosticar a aprendizagem em relação aos objetivos educacionais previstos na ação pedagógica de
cada ciclo, detalhando a situação concreta do desenvolvimento de cada estudante.
b) Subsidiar com informações o professor e estudante, ao longo processo formativo, favorecendo a
melhoria da aprendizagem.
c) Contribuir para que o aluno tenha uma visão objetiva de si mesmo, possibilitando uma tomada de
consciência sobre seus avanços e dificuldades.
d) Fundamentar tomada de decisão do professor sobre a atribuição de notas.
e) Garantir o acompanhamento progressivo dos educandos através de múltiplas possibilidades e
metodologias.

O itinerário avaliativo, assim, contempla toda ação didático-pedagógica da instituição,
desenvolvendo-se ao longo do ano letivo, observando-se a preponderância dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e o mínimo considerado necessário em termos de conhecimentos, competências e habilidades
em cada componente curricular, em consonância com os objetivos da Educação Nacional e das Diretrizes
Pedagógico-Evangelizadoras da Rede Salesiana Brasil.
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02. SISTEMÁTICA DA AVALIAÇÃO:
O ano letivo contempla 03 trimestres de estudos e em cada trimestre o estudante será avaliado por
meio de:

a) 1º Ano do Ensino Fundamental: avaliação realizada de forma global e contínua, mediante observação
direta do desempenho dos estudantes nas atividades específicas, verificando o desenvolvimento das
competências e habilidades previstas para cada período.
b) 2º ano do Ensino Fundamental à 2ª Série do Ensino Médio:
 Avaliações Parciais - 01 (AVP1): teste composto por itens de múltipla escolha e itens discursivos,
valendo 10,00 (dez) em datas programadas, conforme quadro síntese.
 Avaliações Parciais – 02 (AVP2): atividades diversificadas, à escolha do professor, valendo 10,00
(dez) não podendo ultrapassar duas modalidades, conforme quadro síntese.
 Avaliação Global (AVGL): até o 8º ano do Ensino Fundamental haverá avaliação escrita ao final de
cada ciclo, valendo 10,0 (dez) em datas previstas no calendário escolar, conforme quadro síntese. Do
9º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio o formato segue o modelo do Sistema
Nacional de Avaliação para ingresso no Ensino Superior (ENEM), conforme quadro síntese.
c) 3ª Série do Ensino Médio:
 Para a 3ª série, aplicar-se-á AVP1 (questões discursivas), AVP2 e AVGL, simulados, seguindo o
formato do Sistema Nacional de Avaliação para ingresso no Ensino Superior (ENEM).
d) Observações:
1.

Visando garantir o direito de todos os alunos em suas diferenças (possibilitando a
participação no processo escolar, enfatizando habilidades e potencialidades para a
superação das dificuldades e fazendo com que cada um exerça o seu papel de forma digna,
independente e autônoma) os estudantes com necessidades educacionais especiais terão
garantidas

as

adaptações

pedagógicas

(de

tempo,

espaço,

metodologias

e

acompanhamento) necessárias ao seu desenvolvimento.

2.

Para cada modalidade avaliativa, terá direito à reposição o estudante que, por doença
(mediante apresentação de atestado médico) ou outro motivo justo, ficar impossibilitado
de comparecer à escola em dia de avaliação, conforme programação escolar.
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3.

As produções textuais, quanto atribuição de notas, seguem as mesmas aplicadas às demais
disciplinas. Os resultados devem ser configurados a partir das produções realizadas ao
longo do trimestre por segmento: no ensino fundamental e no médio do 6º à 2ª Série, são
03 produções no trimestre (1 por mês, contemplando a reescrita); na 3ª Série são 6
produções (quinzenais), mais a das avaliações somando 09 produções por trimestre.
Do 6º ao 8º Ano as produções serão aplicadas na semana que antecede a aplicação da
AVGL.

4.

Os simulados extras serão realizados 01 em cada semestre letivo, envolvendo todas as áreas do
conhecimento. A pontuação atribuída será comum para todas as disciplinas, por quantidade de
acertos, na média, assim distribuída: 50% a 59% - 0,5 pontos; 60% a 74% - 0,7 pontos;
75% a 100% - 1,0 ponto. A estrutura dos simulados, por ano/série, segue a seguinte

organização:
I SEMESTRE

5º ANO – 20 QUESTÕES: Língua Portuguesa: 06 questões; Matemática: 06 questões; CHN: 05 questões (História e
Geografia - 03; Ciências 02); Língua Inglesa: 03 questões.
6º ANO – 20 QUESTÕES: Língua Portuguesa: 04 questões; Matemática: 04 questões; Ciências: 02 questões; Geografia: 02
questões; História: 02 questões; Língua Inglesa: 02 questões; Arte: 01 questão; Ensino Religioso: 01 questão; Educação Física: 01
questão; Empreendedorismo: 01 questão.

7º ANO – 30 QUESTÕES: 7º ANO – 30 QUESTÕES: Língua Portuguesa: 06 questões; Matemática: 05 questões;
Ciências: 04 questões; Geografia: 03 questões; História: 03 questões; Língua Inglesa: 03 questões; Artes: 01 questão;
Ensino Religioso: 02 questões; Educação Física: 01 questão; Empreendedorismo: 02 questões.
8º ANO – 40 QUESTÕES: Língua Portuguesa: 07 questões; Matemática: 06 questões; Ciências: 05 questões; Geografia: 05
questões; História: 05 questões; Língua Inglesa: 04 questões; Artes: 02 questões; Ensino Religioso: 02 questões; Educação Física:
02 questões; Empreendedorismo: 02 questões.

9º ANO – 50 QUESTÕES: Língua Portuguesa: 09 questões; Matemática: 08 questões (03 geometria; 5 álgebra); Ciências: 07
questões (03 química; 02 física; 02 biologia); Geografia: 07 questões; História: 07 questões; Língua Inglesa: 04 questões; Artes: 02
questões; Ensino Religioso: 02 questões; Educação Física: 02 questões; Empreendedorismo: 02 questões.
1ª e 2ª SÉRIE - 90 QUESTÕES (45 por dia): LINGUAGENS: 30 (Língua Portuguesa: 15; Língua Inglesa: 05; Língua Espanhola:
05; Educação Física: 05); HUMANAS: 25 (História: 07; Geografia: 07; Ensino Religioso: 03; Filosofia: 04; Sociologia: 04);
NATUREZA: 21 (Física: 07; Química: 07; Biologia: 06); MATEMÁTICA: 15.
3ª SÉRIE – 180 QUESTÕES (90 por dia): modelo ENEM.

II SEMESTRE

5º ANO – 20 QUESTÕES: Língua Portuguesa: 06 questões; Matemática: 06 questões; CHN: 05 questões; Língua
Inglesa: 03 questões.
6º ANO – 25 QUESTÕES: Língua Portuguesa: 05 questões; Matemática: 04 questões; Ciências: 02 questões; Geografia: 02
questões; História: 02 questões; Língua Inglesa: 02 questões; Artes: 02 questões; Ensino Religioso: 02 questão; Educação Física:
02 questão; Empreendedorismo: 02 questão.

7º ANO – 35 QUESTÕES: Língua Portuguesa: 06 questões; Matemática: 05 questões; Ciências: 04 questões; Geografia: 04
questões; História: 04 questões; Língua Inglesa: 04 questões; Artes: 02 questões; Ensino Religioso: 02 questões; Educação Física:
01 questão; Empreendedorismo: 02 questões.
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8º ANO – 45 QUESTÕES: Língua Portuguesa: 08 questões; Matemática: 07 questões; Ciências: 06 questões; Geografia: 06
questões; História: 06 questões; Língua Inglesa: 04 questões; Artes: 02 questões; Ensino Religioso: 02 questões; Educação Física:
02 questões; Empreendedorismo: 02 questões.

9º ANO – 55 QUESTÕES: Língua Portuguesa: 09 questões; Matemática: 08 questões; Ciências: 07 questões (02 física; 02
química; 03 biologia); Geografia: 07 questões; História: 07 questões; Língua Inglesa: 05 questões; Artes: 03 questões; Ensino
Religioso: 03 questões; Educação Física: 03 questões; Empreendedorismo: 03 questões.
1ª e 2ª SÉRIE - 90 QUESTÕES (45 por dia): LINGUAGENS: 30 (Língua Portuguesa: 15; Língua Inglesa: 05; Língua Espanhola:
05; Educação Física: 05); HUMANAS: 25 (História: 07; Geografia: 07; Ensino Religioso: 03; Filosofia: 04; Sociologia: 04);
NATUREZA: 21 (Física: 07; Química: 07; Biologia: 06); MATEMÁTICA: 15.
3ª SÉRIE – 180 QUESTÕES (90 por dia): modelo ENEM.

03. RESULTADO TRIMESTRAL (RT):
Ao longo de cada trimestre, todas as avaliações serão traduzidas em notas de zero a dez. A média do
trimestre é a média aritmética das avaliações parciais (teste + atividade livre), cujo resultado é somado à
avaliação global (prova) e dividida por dois, expressa na seguinte fórmula: (AVP1 + AVP2 / 2) + AVGL / 2
= MT.
04. RECUPERAÇÃO:
O processo de recuperação, integrado ao itinerário formativo, é vivenciado em todos os componentes
curriculares, pelo educando com o resultado trimestral inferior a 7,5 (sete e meio pontos), favorecendo a
retomada das dificuldades, ao longo dos trimestres, na finalidade de potencializar qualitativamente o
desenvolvimento global dos estudantes, através de duas modalidades, recuperação contínua e paralela
(RECCP) e recuperação final (RECF).


Recuperação Contínua e Paralela (RECCP): será usada a média do trimestre seguinte, quando maior,
substituindo a média trimestral anterior. Onde, 25% dos conteúdos trabalhados nas avaliações deverão
contemplar conteúdos significativos do trimestre anterior (aqueles que os alunos apresentaram maiores
dificuldades na aprendizagem ou que necessitam perenemente serem retrabalhados) e 75% do conteúdo
do trimestre atual. Como o conteúdo das avaliações é sempre cumulativo, a partir do segundo trimestre,
se a nota obtida na etapa atual for maior que a anterior, esta recupera e altera a média do trimestre
anterior, mesmo que o aluno não esteja abaixo da média. Para tanto, é importante que os objetivos do
conhecimento a serem abordados em cada processo recuperativo estejam presentes no planejamento de
cada professor, de modo a garantir a distribuição dos conteúdos e favorecer a retomada destes.



Recuperação Final (RECF): é aplicada, logo após o término do terceiro trimestre e a programação de
estudos previstos, conforme legislação vigente, ao educando que, decorrido o ano letivo, não obtiver
média igual ou superior a 7,5 (sete e meio pontos). A composição da avaliação, quanto aos conteúdos,
será assim distribuída: 40% dos trimestres anteriores (1º e 2º trimestre) e 60% do 3º trimestre.



Após aplicar a RECF, é considerado aprovado o educando que obtiver média igual ou superior a 5,0
(cinco), resultante da seguinte média ponderada: MF = (MA x 2 + RECF) / 3. Onde: MF – Média Final
e MA – Média Anual.



Será automaticamente retido o educando que não comparecer ao processo de recuperação final ou que
obtiver, após aplicada a RECF, média inferior a 5,0 (cinco).
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05. QUADRO SÍNTESE DA ESTRUTURA DA AVALIAÇÃO 2019:
FUNDAMENTAL I

REC

AV. GLOBAL

AVP 02
ATIVIDADE LIVRE

AVP 01 - TESTE

1º ANO

Atividades, observação e
relatórios.

Atividades, observação e
relatórios.

Atividades, observação e
relatórios.

Atividades, observação
e relatórios.

2º ANO

3º e 4º ANO

5º ANO

Estrutura:

Estrutura:

Estrutura:

I Tri: 08 itens.
II Tri: 08 itens.
III Tri: 10 itens.

I Tri: 10 itens.
II Tri: 10 itens.
III Tri: 12 itens.

I Tri: 12 itens.
II Tri: 12 itens.
III Tri: 12 itens.

Observação:

Observação:

Observação:

70% discursiva e 30% de
múltipla escolha.

60% discursiva e 40% de
múltipla escolha.

50% discursiva e 50% de
múltipla escolha.

Estrutura:

Estrutura:

Estrutura:

Projetos do livro didático,
seminários, paradidáticos,
de modo interdisciplinar.

Projetos do livro didático,
seminários, paradidáticos,
de modo interdisciplinar.

Projetos do livro didático,
seminários, paradidáticos, de
modo interdisciplinar.

Observação:
Até duas atividades, 5,0
pontos cada.

Observação:
Até duas atividades, 5,0
pontos cada.

Observação:
Até duas atividades, 5,0
pontos cada.

Estrutura:

Estrutura:

Estrutura:

I Tri: 08 itens.
II Tri: 08 itens.
III Tri: 10 itens.

I Tri: 10 itens.
II Tri: 10 itens.
III Tri: 12 itens.

I Tri: 12 itens.
II Tri: 12 itens.
III Tri: 15 itens.

Observação:

Observação:

Observação:

70% discursiva e 30% de
múltipla escolha.

60% discursiva e 40% de
múltipla escolha.

40% discursiva e 60% de
múltipla escolha.

Observação:

Observação:

Observação:

REC paralela, onde 25%
dos conteúdos do ciclo
anterior são retomados
no trimestre atual.

Recuperação paralela,
onde
25%
dos
conteúdos do ciclo
anterior são retomados
no trimestre atual.

Recuperação paralela,
onde 25% dos conteúdos
do ciclo anterior são
retomados no trimestre
atual.

Na
REC
final
a
porcentagem
dos
conteúdos será: 20% +
20% + 60%. (I II e III
trimestre).

Na
REC
final
a
porcentagem
dos
conteúdos será: 20% +
20% + 60%. (I II e III
trimestre).

Na
REC
final
a
porcentagem
dos
conteúdos será: 20% +
20% + 60%. (I II e III
trimestre).
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REP

Atividades, observação
e relatórios.

Observação:

Observação:

Observação:

Conforme estrutura das
avaliações parciais e
globais.

Conforme estrutura das
avaliações parciais e
globais.

Conforme estrutura das
avaliações parciais e
globais.

Observação - 1º ao 3º ano:
01. Além das avaliações quantitativas, também serão utilizadas avaliações qualitativas (relatórios, portfólios, etc.).
02. A disciplina de ensino religioso será avaliada apenas por atividades propostas pelo professor.
03. Na disciplina de Empreendedorismo para AVP1 e AVP2 as notas serão atribuídas a partir das atividades propostas pelo
professor; a AVGL – será aplicada uma atividade escrita valendo 10 pontos.

AVP 02
ATIVIDADE LIVRE

AVP 01 - TESTE

6º ANO:
Estrutura:
O quantitativo de questões
ficará
á
critério
do
professor, entre 12 e 17
questões, sendo 60% das
questões de múltipla escolha
e 40% discursivas.
Observação:
Cada discursiva deverá
valer 1,0.
Não haverá roteiro, será
trabalhado todo o conteúdo
até a realização do teste.

FUNDAMENTAL II
7º ANO
8º ANO:
Estrutura:
O quantitativo de questões
ficará
á
critério
do
professor, entre 12 e 17
questões, sendo 60% das
questões de múltipla escolha
e 40% discursivas.
Observação:
Cada discursiva deverá
valer 1,0.
Não haverá roteiro, será
trabalhado todo o conteúdo
até a realização do teste.

Estrutura:
O quantitativo de questões
ficará
á
critério
do
professor, entre 12 e 17
questões, sendo 60% das
questões de múltipla escolha
e 40% discursivas.
Observação:
Cada discursiva deverá
valer 1,0.
Não haverá roteiro, será
trabalhado todo o conteúdo
até a realização do teste.

9º ANO
Estrutura:
O quantitativo de questões
ficará á critério do professor,
entre 12 e 17 questões, sendo
60% das questões de múltipla
escolha e 40% discursivas.
Observação:
Cada discursiva deverá valer
1,0.
Não haverá roteiro, será
trabalhado todo o conteúdo
até a realização do teste.

Artes,
E.
Religioso,
Educação
Física
e
Empreendedorismo ao invés
da AVP1 realizarão uma
atividade livre.

Artes,
E.
Religioso,
Educação
Física,
Empreendedorismo
e
Geometria ao invés da AVP1
realizarão uma atividade
livre.

Artes,
E.
Religioso,
Educação
Física
e
Empreendedorismo ao invés
da AVP1 realizarão uma
atividade livre.

Artes,
E.
Religioso,
Educação
Física
e
Empreendedorismo ao invés
da AVP1 realizarão uma
atividade livre.

Estrutura:
Atividade
no
portal,
Projetos do livro didático,
pesquisas,
seminários,
paradidáticos, etc.

Estrutura:
Atividade
no
portal,
Projetos do livro didático,
pesquisas,
seminários,
paradidáticos, etc.

Estrutura:
Atividade
no
portal,
Projetos do livro didático,
pesquisas,
seminários,
paradidáticos, etc.

Estrutura:
Atividade no portal, Projetos
do livro didático, pesquisas,
seminários,
paradidáticos,
etc.

Observação:

Observação:

Observação:

Observação:

Até duas atividades, 5,0
pontos cada.

Até duas atividades, 5,0
pontos cada.

Até duas atividades, 5,0
pontos cada.

Até duas atividades, 5,0
pontos cada.
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AV. GLOBAL
REC

Estrutura:

Estrutura:

Estrutura:

Avaliações por bloco de
disciplinas, em 05 dias de
prova, que contemplarão
questões de múltipla escolha
e questões discursivas.

Avaliações por bloco de
disciplinas, em 05 dias de
prova, que contemplarão
questões de múltipla escolha
e questões discursivas.

Avaliações por bloco de
disciplinas, em 05 dias de
prova, que contemplarão
questões de múltipla escolha
e questões discursivas.

Observação:
Cada questão discursiva
valerá 1,5. O restante da
pontuação
(5,5)
será
distribuída igualmente entre
as questões de múltipla
escolha.

Observação:
Cada questão discursiva
valerá 1,5. O restante da
pontuação
(5,5)
será
distribuída igualmente entre
as questões de múltipla
escolha.

Observação:
Cada questão discursiva
valerá 1,5. O restante da
pontuação
(5,5)
será
distribuída igualmente entre
as questões de múltipla
escolha.

Bloco 01: Português – 15
(12 de múltipla escolha e 03
discursivas);
Arte – 10 (07 de múltipla
escolha e 03 discursivas).

Bloco 01: Português 20 (17
de múltipla escolha e 03
discursivas);

Bloco 01: Português 20 (17
de múltipla escolha e 03
discursivas);

Bloco 02: História – 15
de múltipla escolha e
discursivas);
Ed. Física - 10 (07
múltipla escolha e
discursivas).

de
03

Bloco 02: História – 20 (17
de múltipla escolha e 03
discursivas);
Arte – 10 (07 de múltipla
escolha e 03 discursivas).

Bloco 02: História – 20 (17
de múltipla escolha e 03
discursivas);
Arte – 10 (07 de múltipla
escolha e 03 discursivas).

Bloco 03: Ciências – 15 (12
de múltipla escolha e 03
discursivas);
Inglês – 10 (07 de múltipla
escolha e 03 discursivas).

Bloco 03: Ciências – 20 (17
de múltipla escolha e 03
discursivas);
Inglês – 10 (07 de múltipla
escolha e 03 discursivas).

Bloco 03: Ciências – 20 (17
de múltipla escolha e 03
discursivas);
Inglês – 10 (07 de múltipla
escolha e 03 discursivas).

Bloco 04: Matemática – 17
(14 de múltipla escolha e 03
discursivas);
Educação Física – 05 itens
(04 de múltipla escolha e 01
discursivas).

Bloco 04: Matemática – 20
(17 de múltipla escolha e 03
discursivas);
Educação Física – 10 itens
(07 de múltipla escolha e 03
discursivas).

Bloco 04: Matemática – 20
(17 de múltipla escolha e 03
discursivas);
Educação Física – 10 itens
(07 de múltipla escolha e 03
discursivas).

Bloco 05: Geografia - 15
(12 de múltipla escolha e 03
discursivas);
Empreendedorismo – 10 (07
de múltipla escolha e 03
discursivas).

Bloco 05: Geografia - 20
(17 de múltipla escolha e 03
discursivas);
Empreendedorismo – 10 (07
de múltipla escolha e 03
discursivas).

Bloco 05: Geografia - 20 (17
de múltipla escolha e 03
discursivas);
Empreendedorismo – 10 (07
de múltipla escolha e 03
discursivas).

Observação:

Observação:

REC paralela, onde 25%
dos conteúdos do ciclo
anterior são retomados no
trimestre atual.

Recuperação
paralela,
onde 25% dos conteúdos
do ciclo anterior são
retomados no trimestre
atual.

Recuperação
paralela,
onde 25% dos conteúdos
do ciclo anterior são
retomados no trimestre
atual.

Na
REC
final
a
porcentagem
dos
conteúdos será: 20% +
20% + 60%. (I ; II e III
Trimestre).

Na
REC
final
a
porcentagem
dos
conteúdos será: 20% +
20% + 60%. (I; II e III
Trimestre).

Na
REC
final
a
porcentagem
dos
conteúdos será: 20% +
20% + 60%. (I; II e III
Trimestre).

Atividades, observação
e relatórios.

(12
03
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Estrutura:
Avaliações por bloco de
disciplinas, em 04 dias de
prova com 30 itens de
múltipla escolha, por área de
conhecimento
assim
distribuídos:

Bloco 01: Português - 20
itens; Inglês – 5, Ed. Física –
5 itens e Produção textual.
Bloco 02: História - 10 itens;
Geografia - 10 itens,
Empreendedorismo - 05
itens; Ens. Religioso - 05.
Bloco 03: Biologia – 10
itens; Química – 10 itens;
Física – 10 itens.
Bloco 04: Matemática – 15;
Geometria – 10 itens;

Observação:

REP

Observação:

Conforme estrutura das
avaliações parciais e
globais.

Observação:

Observação:

Conforme estrutura das
avaliações parciais e
globais.

Conforme estrutura das
avaliações parciais e
globais.

Observação:
Conforme estrutura das
avaliações parciais e
globais.

Observação:
Para 6ª ao 8ª Ano:
01. Artes, E. Religioso, Empreendedorismo e Educação Física ao invés de AVP1 realizarão uma atividade livre.
Para o 9° Ano:
01. As notas da AVGL serão atribuídas por área de conhecimento.

1ª SÉRIE

ENSINO MÉDIO
2ª SÉRIE

PRÉ
Estrutura:
Questões discursivas

AVP 01 - TESTE

Dia 01: Humanas
e Linguagens

O quantitativo de questões ficará á
critério do professor, entre 12 e 17
questões, sendo 60% das questões
de múltipla escolha e 40%
discursivas.

O quantitativo de questões ficará
á critério do professor, entre 12 e
17 questões, sendo 60% das
questões de múltipla escolha e
40% discursivas.

Observação:
Cada discursiva deverá valer 1,0.
Não haverá roteiro, será trabalhado
todo o conteúdo até a realização do
teste.

Observação:
Cada discursiva deverá valer 1,0.
Não haverá roteiro, será
trabalhado todo o conteúdo até a
realização do teste.

E. Religioso, Educação Física, L.
Inglesa. L. Espanhola, Filosofia e
Sociologia ao invés da AVP1
realizarão uma atividade livre.

E. Religioso, Educação Física, L.
Inglesa. L. Espanhola, Filosofia e
Sociologia ao invés da AVP1
realizarão uma atividade livre.

Língua Portuguesa – 06
Literatura -04
L. Inglesa -02
L. Espanhola - 02
Produção Textual
História: 4 questões
Geografia: 4 questões
Filosofia: 2 questões
Sociologia: 2 questões

Dia 02
Matemática e Natureza
Matemática: 8 questões
Física: 4 questões
Química: 4 questões
Biologia: 4 questões
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AV. GLOBAL

AVP 02
ATIVIDADE
LIVRE

Estrutura:

Estrutura:

Atividade no portal, Projetos do
livro
didático,
pesquisas,
seminários, paradidáticos, etc.
Observação:
Até duas atividades, 5,0 pontos
cada.

Atividade no portal, Projetos do
livro
didático,
pesquisas,
seminários, paradidáticos, etc.
Observação:
Até duas atividades, 5,0 pontos
cada.

Estrutura:
Por Área de Conhecimento –
Modelo ENEM, 45 itens de múltipla
escolha, assim distribuídos:

Estrutura:
Por Área de Conhecimento –
Modelo ENEM, 45 questões de
múltipla
escolha,
assim
distribuídas:

Estrutura:

LINGUAGENS: Português – 22
itens; Inglês – 8 itens; Espanhol – 8
itens e Ed. Física – 7 itens.
HUMANAS: História - 12 itens,
Geografia – 12 itens, Sociologia – 8
itens; Filosofia – 8 itens e Ensino
Religioso – 5 itens.
NATUREZA: Biologia – 15 itens;
Física – 15 itens e Química – 15
itens.
MATEMÁTICA: 45 itens.

LINGUAGENS: Português – 22
itens; Inglês – 8 itens; Espanhol
– 8 itens e Ed. Física – 7 itens.
HUMANAS: História - 12 itens,
Geografia – 12 itens, Sociologia
– 8 itens; Filosofia – 8 itens e
Ensino Religioso – 5 itens.
NATUREZA: Biologia – 15
itens; Física – 15 itens e Química
– 15 itens.
MATEMÁTICA: 45 itens.

Estrutura:

Observação:

Simulado no formato ENEM.

Observação:


Será aplicada 01 área por
dia,
com
Produção
Textual no I Trimestre.



Será aplicada 01 área
por dia, com Produção
Textual no I Trimestre.



Será aplicada em 03 dias
(1º dia Linguagens e
Humanas, com Produção
Textual; 2º dia Natureza;
3º dia Matemática, no II
Trimestre.





No III Trimestre – Modelo
ENEM (02 dias).

Será aplicada em 03
dias (1º dia Linguagens
e
Humanas,
com
Produção Textual; 2º
dia Natureza; 3º dia
Matemática, no II
Trimestre.
No III Trimestre –
Modelo ENEM (02
dias).



A nota da Prova Global será por
área.

A nota da Prova Global será
por área.

REP

REC

Observação:

Atividades, observação e
relatórios.

Atividades, observação e
relatórios.

Simulado no formato ENEM.

REC paralela, onde 25% dos
conteúdos do ciclo anterior
são retomados no trimestre
atual.
Na REC final a porcentagem
dos conteúdos será: 20% +
20% + 60%. (I, II e III
trimestre).
Observação:
Conforme estrutura
das
avaliações parciais e globais.
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Observação:
Recuperação paralela, onde 25%
dos conteúdos do ciclo anterior são
retomados no trimestre atual.
Na REC final a porcentagem dos
conteúdos será: 20% + 20% +
60%. (I, II e III trimestre).
Observação:
Conforme estrutura das avaliações
parciais e globais.

Observação - Para 1ª e 2ª Série:
01. Na AVP1 as disciplinas de História da Arte, Ens. Religioso, Filosofia, Sociologia, Inglês, Espanhol e Ed. Física realizarão uma
atividade livre.
02. Na AVGL as notas serão atribuídas por área de conhecimento.
03. No III Trimestre as avaliações serão realizadas em 2 dias, conforme o modelo ENEM.
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