Avaliação – Ensino Fundamental II
Critérios de notas anuais- 2018
Para saber o total de pontos em cada disciplina, faz-se:
PONTOS = (1ºbim) . (1) + (2ºbim) . (2) + (3ºbim) . (2) + (4ºbim) . (2)
a)Se o total de pontos for igual ou maior que 49, o aluno está APROVADO.
b)Se for menor que 49, o aluno fará Avaliação Final/ Exame (peso 3), precisando atingir, agora, 50 pontos.
c)Após a Avaliação Final/Exame, o aluno é analisado pelo Conselho de Classe, podendo ser aprovado ou
encaminhado para a Recuperação Final, em no máximo 3 (três) disciplinas. Caso contrário, estará RETIDO.
d)Na Recuperação Final, independente do desempenho até então, para cada disciplina, o aluno deverá
obter uma nota mínima 5,0 (cinco) sem ponderação.

Médias Bimestrais – 6º ao 9º ano
Média = Avaliação 1 (peso 3) + Avaliação 2 (peso 3) + Tarefa (peso 2) + Trabalho/Simulado (peso 2):10
a) Avaliação 1: provas-G1,G2,G3,G4 - compostas por questões estritamente discursivas.
b) Avaliação 2: provas- G1,G2,G3,G4- compostas por questões estritamente objetivas(testes).
 Os grupos de disciplinas das avaliações(G1,G2,G3,G4) estão descritos, no Calendário Escolar, entregue
no início do ano, com datas previamente marcadas.
c) Tarefa: é proposta diariamente e é registrada na lousa e no site da escola, no aluno on-line (clicar em
Lição de casa). No APP e no site da escola, aluno on-line (clicar em Ocorrências), haverá registro
quando o aluno não realizar a tarefa.
d) Trabalho (6º e 7º anos): o professor determina a proposta para o trabalho e a data de entrega. A
pontualidade na entrega é de extrema importância. Não há realização de trabalhos para 8º e 9ºanos.
e) Simulados/Avaliação SAS: Estão previstos no Calendário. Serão realizados aos sábados: 1 por bimestre,
para 8º e 9º anos e um por semestre, para 6º e 7º anos. Não há segunda chamada de simulados.
f) Recuperação bimestral: prova aplicada aos alunos com média inferior a 7,0 e cujo conteúdo abrange,
totalmente, o respectivo bimestre.

Ausências nas avaliações
Avaliação 1 e Avaliação 2: aluno faltoso fará a 2ª chamada da prova, mediante requerimento e pagamento de
taxa na secretaria . O atestado médico isenta o aluno da taxa. Sem apresentação de atestado médico, o aluno
poderá realizar este tipo de avaliação somente uma vez por bimestre. Estas avaliações acontecem, normalmente,
às segundas-feiras consecutivas ao dia da avaliação. Estas datas também estão previstas no Calendário Escolar.
PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS
Com a senha e o login, que foram entregues aos alunos, é possível a verificação:
a) De cada avaliação: aproximadamente, duas semanas após a realização da avaliação. É de extrema importância
que os pais façam o acompanhamento dessas avaliações.
b) Bimestralmente: ao final de cada bimestre, o boletim com as médias estará disponível, no aluno on-line, e a
escola entregará uma via ao aluno.
c) Finais:
 Após Exames Finais: dia : 10/12/2018.
 Após Recuperação Final: dia 20/12/2018.
 A Deliberação CEE nº 155/2017, que se refere à Reconsideração e Recursos de Resultados Finais de
Avaliação, encontra-se no nosso site: www.esquemauniversitario.com.br.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ens. Fund. II - Critério de notas anuais- 2018
Eu,
_____________________________________________________,
responsável
pelo(a)
aluno(a)
_________________________________________, do _________ano(série), estou ciente dos critérios

de notas anuais e publicação dos resultados finais.
_____/_____/2018.
_________________________________
Assinatura do responsável

