
 

 
 

Tema Transversal: Escola Viva: Vê, Sente, Cuida! 
 
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 2020 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

 
A avaliação do aproveitamento se fará pela observação constante do aluno e            

pela aplicação de testes, provas, módulos, pesquisas, tarefas, arguições, trabalhos          
de campo, atividades em classe e demais modalidades e formas que se mostrarem             
aconselháveis e de aplicação possível.  
 Em cada disciplina será atribuído ao aluno o total de 100(cem) pontos, dos             
quais deverá obter no mínimo 60(sessenta) pontos. 
  O rendimento será aferido em três etapas letivas: 
 
                       1ª etapa – 30 pontos 

2ª etapa – 35 pontos 

3ª etapa – 35 pontos 

 

RECUPERAÇÃO 

 

Os Estudos de Recuperação destinar-se-ão ao atendimento de alunos com          
aproveitamento insuficiente durante o decorrer do período letivo. 

A Recuperação Paralela poderá ser feita em até 4 (quatro) disciplinas           
quaisquer  no Ensino Fundamental II  (6º ao 9º ano) e Ensino Médio.  
 

RECUPERAÇÃO - 1ª ETAPA 

 
  Ao final da 1ª etapa, o aluno que não atingir o mínimo de 18,0 (dezoito)               
pontos terá direito à Recuperação Paralela em até 4 (quatro) disciplinas no Ensino             
Fundamental II e Ensino Médio. 
 O aluno do 6º ano do Ensino Fundamental II ao aluno da 3ª série do Ensino                
Médio fará uma avaliação no valor de 30 (trinta) pontos correspondentes à            
Recuperação da 1ª etapa. Os pontos adquiridos nessa avaliação serão somados ao            
resultado obtido na 1ª etapa e divididos por 2 (dois), prevalecendo a maior              
pontuação, podendo atingir, no máximo, 60 (sessenta) por cento da pontuação da            
etapa, ou seja, 18 (dezoito) pontos. 
 

 

  



 

 

 

 RECUPERAÇÃO - 2ª ETAPA 

 
  Ao final da 2ª etapa, o aluno que não obtiver 60 (sessenta) por cento do valor                
atribuído nas duas etapas 39 (trinta e nove) pontos fará uma avaliação no valor de               
65 (sessenta e cinco) pontos correspondentes à Recuperação da 1ª e 2ª etapas,             
considerando que o conteúdo é cumulativo. 

Os pontos adquiridos nessa avaliação serão somados aos pontos obtidos nas           
2 (duas) etapas e divididos por 2 (dois) prevalecendo a maior pontuação, podendo             
atingir, no máximo, 60 (sessenta) por cento da soma da pontuação total da 1ª e 2ª                
etapas, ou seja 39 (trinta e nove) pontos. 

 

  

RECUPERAÇÃO - 3ª ETAPA 

 

  Ao final da 3ª etapa, o aluno que não atingir o mínimo de 60 (sessenta)               
pontos terá direito à Recuperação Final em até 4 (quatro) disciplinas no Ensino             
Fundamental II e Ensino Médio. O aluno que ultrapassar o limite previsto no             
Regimento Escolar, estará automaticamente reprovado. 
  Para se habilitar à Recuperação Final, o aluno terá que conseguir, durante o             
ano letivo, o mínimo de 40 (quarenta) pontos em todas as disciplinas. Se o aluno               
não atingir 40 (quarenta) pontos em 1 (uma) disciplina, estará automaticamente           
reprovado. 
  A Recuperação Final terá valor de 100 (cem) pontos, sendo uma avaliação            
final no valor de 90 (noventa) pontos e uma atividade no valor de 10 (dez) pontos,                
correspondentes à Recuperação Final, considerando que o conteúdo é cumulativo.  
 Os pontos adquiridos na Recuperação Final serão somados aos pontos          
adquiridos nas 3 (três) etapas e divididos por 2 (dois). Para ser aprovado, o aluno               
deverá atingir, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da pontuação total anual, ou             
seja, 60 (sessenta) pontos em cada disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  Distribuição de Pontos 

Ensino Fundamental II - 2020 - 6º ao 8º Anos 

1ª  ETAPA - 30 pontos 2ª  ETAPA - 35 pontos 3ª  ETAPA - 35 pontos 

Avaliações 
Distribuição 

de Pontos 
Avaliações 

Distribuição 

de Pontos 
Avaliações 

Distribuição de 

Pontos 

Prova 
Intermediária 

08 pontos 
Prova 

Intermediária 
10 

Prova 
Intermediária 

10 

Prova Trimestral 12 pontos 
Prova 

Trimestral 
12 

Prova 
Trimestral 

12 

Simulado     06 pontos Simulado 08 Simulado 08 

Avaliações 
Diversificadas 

 

 03 pontos 

Avaliações 
Diversificadas 

 

04 

Avaliações 
Diversificadas  

 

04 

Atitudinal 
01 ponto 

Atitudinal 
01 

Atitudinal 
01 

  

 

 9º Anos 

1ª  ETAPA - 30 pontos 2ª  ETAPA - 35 pontos 3ª  ETAPA - 35 pontos 

Avaliações 
Distribuição 

de Pontos 
Avaliações 

Distribuição 

de Pontos 
Avaliações 

Distribuição de 

Pontos 

Módulo I 08 pontos Módulo I 10 Módulo I 10 

Módulo II 12 pontos Módulo II 12 Módulo II 12 

Módulo III     06 pontos Módulo III 08 Módulo III 08 

Avaliações 
Diversificadas 

 

 03 pontos 

Avaliações 
Diversificadas 

 

04 

Avaliações 
Diversificadas  

 

04 

Atitudinal 
01 ponto 

Atitudinal 
01 

Atitudinal 
01 

 
 



 

Ensino Médio 

1ª  ETAPA - 30 pontos 2ª  ETAPA - 35 pontos 3ª  ETAPA - 35 pontos 

Avaliações 
Distribuição de 

Pontos 
Avaliações 

Distribuição de 
Pontos 

Avaliações 
Distribuição de 

Pontos 

Módulo I 05 pontos Módulo I 07 Módulo I 07 

Módulo II 

 ENEM 
10 pontos 

Módulo II 

 ENEM 
12 

Módulo II 

 ENEM 
12 

Módulo III 

PISM 

10 pontos Módulo III 

PISM 

10 Módulo III 

PISM 

10 

Avaliações 
Diversificadas 

 
04 pontos 

Avaliações 
Diversificadas 

 
05 

Avaliações 
Diversificadas  

 
05 

Atitudinal 
01 

Atitudinal 
01 

Atitudinal 
01 
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