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III- SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Sistema de Avaliação da Aprendizagem é um processo contnuo, compreendendo, em 
cada  bimestre,  instrumentos  diversifcados  para  que  o  aluno  demonstre  o  desenvolvimento  de 
habilidades necessárias à sua formação integral.

Este sistema exige dos alunos estudos permanentes, consolida aprendizagens e promove a 
melhoria contnua do aproveitamento escolar.

IV- INSTRUMENTOS / PONTUAÇÃO 

PROVAS POR ÁREA DO ENEM 1º e 2º ano 10,0
SIMULADO ACRÓPOLE / ENEM 1º e 2º ano 10,0

SIMULADO GEEKIE ONE + ATIVIDADES 
GEEKIE 

1º e 2º ano
6,0 (Simulado) + até 4,0 

(atividades)
CONSELHO DE CLASSE 1º e 2º ano Aspectos Qualitativos

OBSERVAÇÕES:

1. A PROVA  A (G1 A G4) será  composta por questões de múltpla  escolha, sendo  10(dez)  por 
disciplina e Matemátca 20(vinte).
O Simulado terá questões,  de múltpla escolha no padrão ENEM, por área de conhecimento 
sendo 90(noventa) para o 1º ano e 120(cento e vinte) para o 2º ano.

2. Simulado  Geekie One - O resultado do simulado Geekie / One será dado pelo total de acertos 
nas duas etapas transformado em nota de acordo com a tabela de conversão com o valor de 0 – 
6,0 nas disciplinas correspondentes.

3. Simulado Acrópole / Enem - O resultado do simulado será dado pelo total de acertos por área 
de conhecimento transformado em nota de acordo com a tabela de conversão com o valor de 0 
a 10,0.

4. Os Simulados não terão 2ª. Chamada. Os casos de alunos que não partciparem dos simulados 
ou de uma de suas etapas serão analisados pela coordenação a fm de composição das notas.

5. A  nota  de  atvidades  (0  a  4,0)  será  atribuída  pelo  professor  distribuídos  os  pontos  pelos  
exercícios realizados na plataforma Geekie One ou  nos cadernos.

 CRONOGRAMA DAS PROVAS POR ÁREA DO ENEM

ÁREAS DE CONHECIMENTO
COMPONENTES 
CURRICULARES

DATAS E HORÁRIOS

Grupo 1
Matemática e suas 

tecnologias
Matemática / Redação 

 08/02/2019
(6ª. feira 14h20  às 17h20)

Grupo 2
Ciências da Natureza e suas 

tecnologias
Química / Física / Biologia

15/02/2019
(6ª. feira 14h20  às 17h20)

Grupo 3
Ciências Humanas e suas 

tecnologias

História / Geografia / 
Filosofia / Sociologia

22/02/2019
(6ª. feira 14h20  às 17h20)

Grupo 4
Linguagens, Códigos e suas 

tecnologias 

Língua Portuguesa / 
Literatura / Língua 

Estrangeira e Redação

28/02/2019
(5ª. feira 10h  às 13h)

  SIMULADO ACRÓPOLE / GEEKIE ONE – (Valor 6,0)

ÁREAS DE CONHECIMENTO COMPONENTES CURRICULARES DATAS E HORÁRIOS

1º Dia
Linguagens e Códigos, 

Redação e Ciências Humanas

L. Portuguesa / Literatura / L. 
Estrangeira/ Redação/ História / 
Geografia / Filosofia / Sociologia

11/03/2019 
(2ª. feira)                  

1º ano - 7h30 -11h10
2º ano - 7h30 -11h40

2º Dia
Ciências da Natureza e

Matemática

Química / Física / Biologia e 
Matemática

16/03/2019 
(sábado)

1º ano - 7h30 -11h10
2º ano - 7h30 -11h40

 SIMULADO ACRÓPOLE / ENEM (Valor 10,0)

ÁREAS DE CONHECIMENTO COMPONENTES CURRICULARES DATAS E HORÁRIOS

1º Dia
Linguagens e Códigos, 

Redação e Ciências Humanas

L. Portuguesa / Literatura / L. 
Estrangeira/ Redação/ História / 
Geografia / Filosofia / Sociologia

23/03/2019
(sábado)

1º ano - 7h30 -11h10
2º ano - 7h30 -11h40

2º Dia
Ciências da Natureza e

Matemática

Química / Física / Biologia e 
Matemática

27/03/2019
(quarta-feira)

1º ano - 7h30 -11h10
2º ano - 7h30 -11h40

V- REPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Aula de reposição de Educação Física.

I - TEMA DAS AÇÕES CURRICULARES PARA 2019  - “Acrópole: Lugar de excelência para 
aprender e viver – intensamente – a cultura de paz”
Consolidar, através da aprendizagem significativa os valores de respeito, cooperação, 
solidariedade e tolerância para aprender e viver – intensamente – pela convivência  justa, 
respeitosa e solidária, a cultura de paz.  
Formação para a consciência cidadã:
Promover hábitos e condutas que contribuam para a  formação da cidadania  democrática 
 e a convivência pacífica,  através do exercício da solidariedade, do diálogo, da tolerância,  
e da negociação   na construção da cultura de paz.

 
PROJETO CURRICULAR DO 1º BIMESTRE
 XVI RALLY CULTURAL – l6/02/2019



02/03- das 7h30 às 11h10

VI- COMPOSIÇÃO DE NOTAS POR PERDA DE AVALIAÇÃO

Para reposição de notas, no caso de falta do aluno em algum dos instrumentos avaliatvos 
previstos no cronograma, em até 48 h após a data de realização da avaliação o responsável deverá 
adotar os seguintes procedimentos:

 Nos casos de doença,  preencher requerimento de solicitação de reposição de nota junto a  
Coordenação, apresentando atestado médico que justfque a ausência do aluno. 

 Outros casos serão analisados para deferimento pela Coordenação, mediante justfcatva por 
escrito do responsável do aluno. 

VII - ENTREGA DE BOLETINS (Aos Pais/Responsáveis)

O Boletm é um documento que sintetza o aproveitamento escolar dos alunos, no bimestre, e 
servirá para ciência e análise dos resultados pelos responsáveis.

Na  entrega  de  Boletns  será  oportunizado  o  contato  efetvo  entre  professores  e  os 
responsáveis dos alunos.

 Data:  06/04/2019 (sábado)    Ensino Médio - Horário: das 8h às 9h30  

VIII – RECUPERAÇÃO

 Será oportunizada a realização das provas de Recuperação do 1º semestre, entre os dias de 21 
a 28 de junho,  aos  alunos com aproveitamento  inferior a 7,0 (sete)   na média de um dos 
bimestres.

 A nota  da  1ª.  prova de recuperação substtuíra a  menor média  obtda em um dos bimestres.
 O cronograma das provas de Recuperação será entregue junto com o Boletm do 2º Bimestre.

A C oord ena çã o  G era l

COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO

(1º e 2º ano Ensino Médio)

 

1  º BIMESTRE – 201  9

http://blog.dondomenico.com.br/2018/10/09/professores-participam-de-treinamento-com-representantes-da-geekie/

