
 
REGIME TRIMESTRAL 

• 1o trimestre: Fevereiro, Março e Abril. 

• 2o trimestre: Maio, Junho, Agosto. 

• 3o trimestre: Setembro, Outubro, Novembro/Dez. 

• Recuperação final: Dezembro. 
 

Avaliação  
 
Para o ano de 2015, o processo de avaliação do Ensino Médio passará a contar com 3 momentos de avaliação, a saber: 

a. NOTA 1 (N1) – AVALIAÇÕES DISCURSIVAS (PESO 2)  - AVALIAÇÕES DISCURSIVAS, POR DISCIPLINA, COM 10 QUESTÕES E VALOR DE 100 PONTOS (%).  

b. NOTA 2 (N2) – SIMULADO (PESO 1) - O SIMULADO POSSUI 90 QUESTÕES OBJETIVAS (MODELO FUVEST/UNICAMP/VUNESP), COM O VALOR DE 100 

PONTOS (%).  

c. BÔNUS - ATIVIDADES EXTRAS COM VALORES DE ATÉ 10% DE BÔNUS.  

Observação: Assim que terminar a prova, o aluno poderá sair do colégio.  

Também teremos simulados do POLIEDRO que não computarão notas. 
 
CÁLCULO DA NOTA DA DISCIPLINA (Nd):   

                                             
 
Atividades de Recuperação Paralela (ativ)  

ATIVIDADES DIVERSAS POR DISCIPLINA VALENDO ATÉ 100 PONTOS, REALIZADAS AO LONGO DO TRIMESTRE. AS ATIVIDADES DEVEM SER 

MANUSCRITSAS (QUANDO FOR O CASO) E NÃO SERÃO ACEITAS EM NENHUMA HIPÓTESE FORA DO PRAZO COMBINADO. AS ATIVIDADES TEM CARÁTER DE 

RECUPERAÇÃO PARALELA, SUBSTITUINDO O ANTIGO MODELO DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO TRIMESTRAIS.  

ATENÇÃO - ESSAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO PARALELA NÃO POSSUEM ATIVIDADES SUBSTITUTIVAS. CASO O ALUNO CHEGUE ATRASADO OU 

FALTE SEM JUSTIFICATIVA, O MESMO PERDE AS ATIVIDADES DO DIA. NO CASO DE FALTAS JUSTIFICADAS (ATESTADOS ENTREGUES EM ATÉ 48 HORAS APÓS O 

RETORNO DO ALUNO EM AULA) O CÁLCULO DAS NOTAS PASSA A SER FEITO EM CIMA DAS DEMAIS ATIVIDADES. 

CÁLCULO DA NOTA DA DISCIPLINA COM RECUPERAÇÃO PARALELA (NR): 

 

TAREFAS DE SALA - BÔNUS (0 a 10%) 
 

Tarefas cotidianas, à critério dos professores, acordadas com a turma na 1a semana de aula (caso o aluno perca as tarefas bônus, o mesmo não terá 
chance de realizá-las em outro momento). Caso a ausência seja por motivos justificados (atestados), as demais tarefas comporão os 10% de bônus. 

 
Observação: 
Não existem avaliações substitutivas das avaliações substitutivas ou recuperações! 
 
 
Observações Importantes: 
 

• As notas/conceitos de cada avaliação realizada devem ser entregues para os alunos em até 15 dias (impreterivelmente). 

• Nos dias de provas oficiais, os alunos saem mais cedo. Após as provas oficiais, os professores podem convocar os alunos a permanecerem no colégio 

para aulas e/ou atividades. 

• O conceito final (4º conceito) não é uma média dos conceitos. O aluno que tiver conceitos ”azuis” (A, B ou C)  nos 2 primeiros trimestres, mas decair, 

tirando um conceito “vermelho” (D ou E) no terceiro trimestre poderá ser convocado para a Recuperação Final, caso o Conselho de Classe julgue ser 

necessário. 

• O processo de recuperação continua sendo paralelo ao trimestre realizado sob a orientação dos professores.  O resultado do processo de recuperação 

paralela será um dos componentes da média final. 

 

 

Esses dados serão inseridos na ficha de rendimento do aluno, juntamente com demais informações relevantes: 
 

CAUSAS ORIENTAÇÕES 

(1) Falta de assiduidade (11) Prestar mais atenção às aulas 

(2) Falta de hábitos de estudo (12) Solucionar suas dúvidas com os  professores 

(3) Falta de empenho/ interesse  nas  aulas (13) Realizar as tarefas e todas as  atividades propostas 

(4) Falta de atenção/ conversa  durante as  aulas (14) Participar das aulas de reforço  oferecidas pelo Colégio. 

(5) Não realiza tarefas e / ou  outras atividades propostas (15) Procurar orientação a respeito  de hábitos de estudo junto ao  SOE. 

(6) Afastamento das aulas por  motivo de viagem/ doença (16) Organizar cadernos/fichário  

Conceito % 

A 91 - 100 

B 71 - 90 

C 51 - 70 

D 16 - 50 

E 0 - 15 



(7) Dificuldades na  compreensão e interpretação  de textos (17) Estabelecer  horário de estudos, diariamente. 

(8) Dificuldades no raciocínio lógico-matemático (18) Estabelecer rotina diária de  leitura. 

(9) Não apresenta materiais  escolares (19) Trazer materiais escolares nas  aulas (avaliação 2) 

(10) Falta de respeito (20) Adequar-se às normas disciplinares do Colégio 

 
Lembrete: 

Esses assuntos foram tratados na 1ª Reuniões de Pais – Início de Ano (Divulgadas pelo site e em sala de aula) 
A parceria entre escola e família é muito importante! 

 Todos temos o mesmo objetivo:  Contribuir para uma formação sólida e completa, dos personagens mais importantes dessa escola: 
nossos alunos, seus filhos! 

 


