
Sistema de Avaliação Ciclo I 
 
1.    As provas estão previstas no calendário escolar. 
 
2.    Serão realizadas provas de cada disciplina valendo 10,0 (dez) pontos. 
 
3.    O aproveitamento trimestral do aluno será igual à média aritmética das 
notas obtidas durante o trimestre. 
 
4.    Cada trimestre receberá um peso, a saber: 
       1º trimestre peso 1 (ex. nota 6,0 x peso1 = 6 pontos) 
       2º trimestre peso 2 (ex. nota 6,0 x peso2 = 12 pontos) 
       3º trimestre peso 3 (ex. nota 6,0 x peso3 = 18 pontos) 

5.  No final de cada trimestre, serão realizadas, após estudos de recuperação 

com conteúdos definidos pelos docentes, provas de recuperação (substitutivas) 

de todas as disciplinas destinadas ao aluno que não obtver média 6.0 (seis) no 

trimestre. A nota da prova de recuperação substituirá a média das avaliações 

aplicadas no trimestre desde que seja maior que essa e com valor máximo de 

6,00 (seis) pontos. 

 

 

Ex: 

L.P.L.           prova 1    prova 2   prova 3 

Redação 4,00      4,00 5,00   = média 4,33  (6,00) 

Gramática 6,00      8,00 6,00   = média 6,67  

Literatura 7,00         5,00 6,00   = média 6,00 

 

Média final  = 5,75 ( faz recuperação de redação apenas) 

Prova de recuperação corrigida de 0.00 a 10,00, valendo no máximo 6,00. 

O aluno tira 8,00, o sistema lê 6,00, a média que era 4,50 passa a ser 6,00, mudando 

assim a média final = 6,25. 

 
 

Antes	da	
recuperação	

Depois	da	
recuperação	



Critérios de Promoção Quanto ao Aproveitamento 
 
1.    Será aprovado, quanto ao rendimento propriamente dito, o aluno de Ensino 
Fundamental (exceto no 1º e 2º ano que segue legislação em vigor), que ao 
final dos 3 trimestres, apresentar no mínimo 36 (trinta e seis) pontos obtidos 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
1º tri + 2º tri + 3º tri ≥ 36 
 
Ou 
 

 
 
2.    Será submetido ao Exame Final, em qualquer disciplina, o aluno que 
apresentar, ao final do ano letivo, rendimento inferior a 6 (seis) pontos, como 
média final. 
 
Será aprovado, após o Exame Final, o aluno que alcançar 10 (dez) pontos, 
aplicando a seguinte fórmula: 
 
Média Final + Exame = 10 pontos 
 
Imagine um aluno na seguinte situação: 
1º trimestre nota 4,0 x 1 (peso) = 4 pontos 
2º trimestre nota 6,0 x 2 (peso) = 12 pontos 
3º trimestre nota 5,5 x 3 (peso) = 16,5 pontos 
 
Total de pontos: 32,5  média:  = 5,42 
 
Nesse caso o aluno deverá alcançar no exame final no mínimo 4,58 pontos, 
valor que falta para totalizar 10 pontos. 

 
 
Normas para os dias de Provas 
 
1.    Verificar na agenda, com antecedência, a data e o horário da prova de 
cada disciplina. Até 15 minutos após o início da prova, o aluno somente poderá 
entrar com justificativa e autorização da Coordenação Disciplinar. Não serão 
tolerados atrasos de mais de 15 minutos. 
2.    Anotar os conteúdos que serão exigidos em cada prova para não deixar de 
estudar algum item importante. 
3.    Acomodar-se em silêncio o mais rápido possível. 
4.    Levar para sala somente o material necessário para fazer a prova. 
5.    Não será permitido o empréstimo de materiais. 
6.    As provas deverão ser resolvidas com caneta azul ou preta. 
 
 



 

ATENÇÃO: 
    O aluno que tiver a sua prova retirada pelo fiscal, por utilizar meios ilícitos, 
tentando obtê-los ou passá-los a alguém, receberá um dos seguintes 
procedimentos, conforme cada caso: 
    - advertência, se o fiscal julgar necessário. 
    - nos casos flagrantes, a prova será retirada, e atribuída a ela a nota zero, 
sem direito à 2ª chamada. 

 
Critério de Aprovação Quanto à Assiduidade 
 
1.    Será aprovado o aluno com frequência igual ou superior a 75%. 
2.    Será reprovado quanto à assiduidade o aluno com frequência inferior a 
75% do total das aulas dadas no período letivo, independente da média. 
 
 
Provas de 2ª Chamada 
1. Por motivo justificado, através de pagamento de taxa estabelecida em 
contrato, o aluno terá direito a uma única 2ª chamada por disciplina em cada 
ciclo de provas do trimestre (Prova 1, Prova 2 e Prova Teste). 
2. Deverá ser apresentado, com antecedência, o protocolo da solicitação obtido 
na tesouraria mediante pagamento de taxa. 
3. Todas as normas estabelecidas neste manual para as provas regulares 
serão válidas também para as provas de 2ª chamada. 
4. A ausência do aluno na 2ª chamada ou o não cumprimento do contido nos 
itens citados implicará a atribuição da nota zero à disciplina em questão, não 
havendo 3ª chamada em hipótese alguma. 
	


