CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
ENSINO FUNDAMENTAL II ( 6º ao 9º ANO)

4º BIMESTRE – 2020

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.
II - INSTRUMENTOS/PONTUAÇÃO
PROVA PARCIAL MULTIDISCIPLINAR
PROVA BIMESTRAL
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CONSELHO DE CLASSE

6º ao 9º ano
6º ao 9º ano
6º ao 9º ano
6º ao 9º ano

10,0
10,0
10,0
Aspectos Qualitativos

 OBSERVAÇÕES
1. Os conteúdos escolares são cumulativos, ou seja, poderão ser abordados ao longo do ano letivo nos
instrumentos avaliativos, conforme a necessidade do processo educativo;
2. A prova multidisciplinar terá 05 questões objetivas de cada disciplina e tempo de duração de
3h30;
3. 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. As Atividades Complementares para 6º ao 9º ano (atividades de pesquisa, projetos, exposição de
trabalhos, vistos nos exercícios dos cadernos e livros), serão determinadas pelo professor;
5. O Processo Avaliativo das disciplinas Ed. Física. Arte e Informática acontecerá durante as aulas,
considerando a frequência e participação nas atividades propostas.
6.A ausência do(a) aluno(a) nas Avaliações (Provas) 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 que estão no regime presencial
quanto aos alunos que estão em regime on-line.

 CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES
PROVA PARCIAL MULTIDISCIPLINAR
COMPONENTE CURRICULAR

DATA
24/10/2020 (Sábado)

(8h às 10h30)

31/10/2020 (Sábado)

(8h às 11h)

SÉRIE

Língua Portuguesa, Inglês, Geografia e Redação

6º ao 8º ano

Língua Portuguesa, Inglês, Geografia Química e Redação

9º ano

História, e Matemática e Ciências

6º ao 8º ano

História, e Matemática, Biologia e Física

9º ano

AVALIAÇÃO BIMESTRAL
COMPONENTE CURRICULAR

SÉRIE

L. Portuguesa e Redação

6º ao 9º ano

01/12/20120(terça-feira)

Inglês

6º ao 9º ano

02/12/2020 (quarta-feira)

Matemática

6º e 9º ano

Ciências

6º ao 8º ano

Biologia

9º Ano

Geografia
História
Química / Física

6º ao 9º ano
6º ao 9º ano
9º Ano

DATA
30/11/2020 (segunda-feira)

03/12/2020 (quinta-feira)
04/12/2020 (sexta-feira)
05/12/2020 (sábado)
07/12/2020 (segunda-feira)

OBSERVAÇÕES SOBRE AS AVALIAÇÕES: As Provas do 4º Bimestre serão realizadas de acordo com
o regime de aula de cada grupo: os alunos do grupo presencial realizarão as Avaliações Bimestrais
impressas durante as aulas e os alunos do grupo não presencial realizarão as Avaliações Bimestrais
em casa por meio do Google formulário (on-line).
O formulário das provas (on-line) será disponibilizado somente aos alunos que ainda permanecem no
regime de aula não presencial.
 O horário das provas para os dois grupos (presencial e não presencial) :
Manhã: 8h às 9h
Tarde: 14h às 15h
 CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES DE 2ª. CHAMADA
CALENDÁRIO 6º ao 9º ANO
MANHÃ

TARDE

08/12
(3ª.Feira)

09/12
(4ª.feira)

10/12
(5ª. feira)

11/12
(6ª. feira)

7h30

13h30

L. Portuguesa

Inglês

Geografia

Química

9h10

15h10

Redação

Matemática

Biologia

Física

11h10

17h10

História

===

===

====

III – DIVUGAÇÃO DOS BOLETINS DO 4º BIMESTRE (Aos Pais/Responsáveis on-line)
O Boletim é um documento que sintetiza o aproveitamento escolar dos alunos no bimestre e servirá
para ciência e análise dos resultados pelos responsáveis.
 11/12/2020 (sexta-feira)  Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
Horário: a partir de 12h
IX – RECUPERAÇÃO FINAL (RF)
Será oportunizado provas de Recuperação Final (RF) no período de 12 a 19 de dezembro conforme
cronograma aos alunos com aproveitamento inferior a 7,0 (sete), em quatro disciplinas da base
nacional comum e duas da parte diversificada.
 O cronograma da recuperação será divulgado até 30/11/2020.
X – RECUPERAÇÃO FINAL DIVULGAÇÃO DOS BOLETINS ON-LINE:
Data: 22/12/2020(terça-feira)  Horário a partir de 10h
Coordenação Geral

