SISTEMA DE NOTAS
Ensino Fundamental I
1) Períodos e Ponderação
 Regime bimestral: 4 bimestres
 Média ponderada: 4º bimestre com peso 2
 Benefício: bons alunos precisarão de mais notas do último bimestre
(mantendo motivação para o estudo até o final do período letivo); e alunos
com dificuldade terão maior oportunidade para a obtenção dos pontos
necessários para a aprovação.
Modelo

1º BIM.

2º BIM

3º BIM

4º BIM

bimestral
Ponderação

Média / Nota
Total

1 (20%) 1 (20%) 1 (20%) 2 (40%)

30 / 50

2) Sistema de Avaliação – Premissas
(Geral) Função. Atribuir notas aos alunos não é a parte mais importante. A
avaliação deve ser entendida como um instrumento de diagnóstico e
aprimoramento da prática pedagógica sob pelo menos dois aspectos:
a) do aluno: quais conteúdos e competências essenciais não foram
adequadamente aprendidas e precisam ser revistas;

b)

do

professor:

como

aprimorar

e

diversificar

as

abordagens

metodológicas para favorecer o aprendizado ao maior número de alunos.
(Geral) Correção. A correção em sala (prova, tarefa, etc.) é uma importante
oportunidade para o aluno identificar seu erro, esclarecer dúvida e aprender.
Estrutura:
 Todas as avaliações terão o valor de 0 a 10 pontos
 Variação decimal
 EFI: [Provas + Trabalho + (Simulado + Tarefa)/2)] / 4
[Provas (20 pontos) + Trabalho (10 pontos) + Simulado e tarefas (10
pontos)] /4
Categorias Peso/Pontos

Quantidade
de avaliações

Provas

2/20

2 provas

Trabalho

1/10

1 trabalho

Simulado

1/10

1 simulado

Tarefa

1/10

1 tarefa

Observação –
 Uma das provas do EFI é composta pelo conjunto de Verificações de
Estudos.
 Ao término de cada módulo os professores farão duas ou três perguntas
para avaliar o aprendizado dos alunos. A nota de Verificação de Estudos é
a média aritmética simples de todas as verificações aplicadas durante o
bimestre.

 Peso de cada avaliação e categoria:
Ensino Fundamental I
Categoria
N P
Prova
Ver. Estudos
Trabalho
Simulado/Tarefa*
Total (𝛴)

1
1
1
2
5

1
1
1
1
4

Peso
𝑻
25,0
25,0
25,0
25,0
100

*Simulado e tarefas, individualmente, equivalem a 12,5 da nota.
2.a) Provas bimestrais – Premissas
 Prova descritiva/ objetiva
 Mínimo de oito questões e máximo de 10 questões (metade
descritiva/objetiva), sendo:
 1 extraída das tarefas e 1 de descritores
 Semana de provas
 Provas no horário regular de aulas (o calendário será enviado
posteriormente pela Coordenação)
 Professor pode demandar aplicação de sua prova em outra data.
Observação: Provas substitutivas e de recuperação serão aplicadas pela
equipe pedagógica.

2.b) Simulados – Premissas
(Simulados) Avaliação Externa. Além de preparar o aluno para os principais
Vestibulares e ENEM, os simulados são um importante instrumento de
controle da extensão da aplicação do material didático.
Critérios:
 Nota do simulado comum para todas as disciplinas.
 A nota para as turmas de Ensino Fundamental I e II resulta do percentual
de acertos na prova.
2.c) Trabalhos – Premissas
(Trabalho) Protagonismo. Aula dada, aula estudada! Durante uma boa aula
o aluno entende. Mas para aprender é necessário praticar. O professor deve
propor atividades avaliativas que estimulem o esforço cognitivo do aluno; o
hábito de estudo; e o protagonismo discente.
(Trabalho) Diversidade. Diferentes indivíduos possuem diferentes aptidões
e talentos. Para sermos justos, além do resultado das provas, devemos
considerar também o comprometimento e o esforço de cada aluno em seu
processo de aprendizado.
* Cada disciplina solicitará um trabalho por bimestre. Exceto no 3º bimestre,
pois teremos o evento Mostra Cultural.
2.d) Tarefas
 DIRETRIZES:
Tarefas e/ou Lista de Exercícios SÃO atividades obrigatórias:
 Entrega de tarefas na plataforma Plurall ou apostila Anglo.
 Mapas mentais, fichamentos, linha do tempo (entre outros).

2.e) Prova Substitutiva
 Prova Substitutiva (fora do horário de aula): aplicada pela equipe
pedagógica.
 Substitui apenas a nota da avaliação perdida.
 Não substitui o simulado ou trabalho.
 Mesmo conteúdo da prova perdida.
 Protocolo na Secretaria (até 72h). Com atestado não paga. Sem atestado
paga taxa.
 Aplicação da prova substitutiva na semana seguinte ao protocolo de
solicitação do aluno.
2.f) Prova de Recuperação
 Prova de Recuperação: aplicada pela equipe pedagógica.
 Conteúdo do bimestre (cumulativo).
 Média aritmética: MB (antes Rec.) + Recuperação / 2.
 Obs.: exceto se a nota de recuperação for menor (prevalece a média
anterior).
2.g) Exame Final e Conselho de Classe
 Critérios do Exame e Conselho de Classe:
 Uma semana de atividades de recuperação (em dezembro)
 4 pontos das atividades; e 6 pontos da prova.
 Média Final (aprovação) = Média Anual (após Rec.) + Nota Exame / 2
 Alunos com Média Final após Exame inferior a 6 pontos submetidos ao
Conselho.

