III - REPOSIÇÃO DE NOTAS POR PERDA DE AVALIAÇÃO
Para reposição de notas, no caso de falta do aluno em algum dos instrumentos avaliativos previstos
no cronograma, em até 48 h após a data de realização da avaliação o responsável deverá adotar o seguinte
procedimento: Nos casos de doença, preencher requerimento de solicitação de reposição de nota junto a
Coordenação, apresentando atestado médico que justifique a ausência do aluno.
Outros casos serão analisados para deferimento pela Coordenação, mediante justificativa por escrito
do responsável do aluno.
IV- CONSELHO DE CLASSE
O Conselho de Classe é um organismo consultivo, avaliativo e deliberativo, formado por representantes
da equipe pedagógica, com o objetivo de apreciar aspectos qualitativos da prática educativa dos alunos.
Os diagnósticos desta avaliação serão expressos em documento próprio, anexado ao boletim.


COORDENAÇÃO DO ENSINO MÉDIO

(3º ano)

Data: 27/03/2021 (sábado) Horário: 08h às 10h.

V - ENTREGA DE BOLETINS (Aos Pais/Responsáveis)
Boletim é um documento que sintetiza o aproveitamento escolar dos alunos, no bimestre, e servirá para
ciência e
análise dos resultados pelos responsáveis.
A disponibilização dos Boletins on-line será realizada no dia:


08/04/2021 (quinta-feira)  Ensino Fundamental II

Horário: a partir de 12h

VI – RECUPERAÇÃO
 No decorrer do bimestre realizaremos o projeto de intervenção para os alunos que demonstrarem
dificuldades na assimilação dos conteúdos.
 Será oportunizado provas de Recuperação aos alunos com aproveitamento inferior a 7,0 (sete), ao final do
semestre.
 O cronograma das provas de Recuperação será entregue junto com o Boletim do 2º Bimestre.
A Co o r d e n a çã o Ge r al

1º BIMESTRE – 2021

TEMA DAS AÇÕES CURRICULARES PARA 2021- Tema geral: "Acrópole, ressignificar
aprendizagens para uma educação solidária”
Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância de conhecer e colocar em prática os ODS
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) contribuindo para a formação da inteligência ecológica
comprometida com a sustentabilidade ambiental fortalecendo a prática da solidariedade.
 FORMAÇÃO PARA CONSCIÊNCIA CIDADÃ: Ensinar é uma forma relacional, de interação,
escuta e troca. Através da educação, da ciência, da informação e da consciência poderá ser
vivenciado um futuro promissor.
I - SISTEMA DE AVALIAÇÃO
O Sistema de Avaliação da Aprendizagem é um processo contínuo, utilizando, em cada bimestre, instrumentos
diversificados 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 contínua
do aproveitamento escolar.
SIMULADO GEEKIE ONE (ON-LINE)
PROVA A - MULTIDISCIPLINAR
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
SIMULADO GEEKIE TESTE
CONSELHO DE CLASSE

3,0
7,0
3,0
10,0
Aspectos Qualitativos

 OBSERVAÇÕES
1. A PROVA A (GI e G II) será composta por 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 05 (cinco) itens
por componente curricular.
a- A nota será dada pelo total de acertos por Grupo transformado em nota de acordo com a tabela de conversão
com o valor de 0 a 7,0.
b – A nota de atividades será atribuída pelos exercícios realizados no portal Geekie One e / ou outras
atividades indicadas pelo professor.
2- O resultado do simulado Geekie Teste será dado pelo total de acertos nas duas etapas transformado em
nota de acordo com a tabela de conversão com o valor de 0 – 10,0 lançadas em todas as disciplinas, exceto
redação.
3 - O resultado do simulado Geekie One / On line será dado pelo total de acertos nas duas etapas transformado em nota
de acordo com a tabela de conversão com o valor de 0 – 3,0 que serão somados à menor nota, em todas as disciplinas,
exceto redação.

 As Provas do 1º Bimestre serão realizadas de acordo com o regime de aula autorizados através de
consulta via formulário enviado às famílias.
 Os alunos do regime Presencial realizarão as avaliações impressas nas salas de aula.
 Os alunos do grupo não Presencial realizarão as avaliações em casa por meio do Google Formulário(online), atendendo o mesmo cronograma. Portanto atenção! Os formulários serão disponibilizados para
acesso somente para os alunos cadastrados no Regime não Presencial.

 SIMULADO GEEKIE ONE (ON LINE)
DATA

ÁREAS DE CONHECIMENTO

COMPONENTES CURRICULARES

23/02/2021
(terça-feira)
8h30 às
12h30

-Linguagens, Códigos e suas
tecnologias
- Ciências humanas e suas tecnologias

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

26/02/2021
(sexta-feira)
8h30 às 13h

-Ciências da Natureza e suas
tecnologias
-Matemática e suas tecnologias

Química / Física / Biologia e Matemática

PROVA A - MULTIDISCIPLINAR
DATA

COMPONENTE CURRICULAR

10/03/2021 (quarta-feira)
(8h às 12h)

G I - L. Portuguesa / Literatura / L. Estrangeira/ Redação/ História
/ Geografia / Filosofia / Sociologia

13/03/2021 (sábado)
(8h às 11h30)

G II - Química / Física / Biologia e Matemática

 SIMULADO GEEKIE TESTE
DATA

ÁREAS DE CONHECIMENTO

COMPONENTES CURRICULARES

25/03/21
(quinta-feira)
7h30 às 13h

-Linguagens, Códigos e suas
tecnologias
-Ciências Humanas e suas
tecnologias e Redação

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

29/03/21
(segunda-feira)
7h30 às 12h30

-Ciências da Natureza e suas
tecnologias
-Matemática e suas tecnologias

Química / Física / Biologia e Matemática

II - PROVAS DE 2ª CHAMADA
A ausência do(a) aluno(a) nas avaliações e/ou atividades complementares, por motivos diversos, deverá ser
justificada junto à Coordenação que tomará as providências cabíveis para a realização da segunda chamada,
tanto para os alunos do Regime Presencial quanto para os alunos que estão no regime não presencial (on-line).

