
A avaliação de aproveitamento escolar do educando tem por objetivo 
a verificação da aprendizagem. Os resultados da aprendizagem são 
aferidos a partir de avaliação sistemática, contínua e cumulativa. O 
Sistema de Avaliação 2015 do Ensino Fundamental contabilizará as notas 
das Avaliações Parciais (Av), Avaliação Integrada (AI) e das Avaliações das 
Produções (P). 

As Avaliações Parciais (Av) por disciplina, previstas no calendário 
escolar, incidirão sobre os conteúdos programáticos e acontecerão de 
acordo com o calendário escolar. Cada prova avaliará conteúdos que são 
divulgados em sala e no quadro, e descritos na agenda de sala, para que 
todos os alunos possam registrar nas suas agendas, eposteriormente a 
secretaria divulgar no site da escola (www.cslimp.com.br - Informações - 
agenda online).

As provas serão realizadas duas vezes por semana no Ensino 
Fundamental, com duração de 50minutos, em dois dias específicos, 
sempre no 1º horário de aula (das 7h10min às 8h e das 13h30min às 
14h20min). 

As provas serão compostas por no mínimo 8 no máximo 10 questões, 
sendo em média 5 a 7 questões Objetivas e 3 questões Descritivas 
(subjetivas). Essas questões serão distribuídas quanto ao nível de 
dificuldade: fácil, médio-fácil, médio, médio-difícil e difícil. As questões 
objetivas (EF) seguirão o padrão de questões do ENEM. 

Utilizaremos um calendário de provas bimestral.As notasdas provas 
serão expressas de zero a dez. 

A Avaliação Integrada (AI) é uma avaliação global que será realizada 
ao término de cada bimestre (4 por ano), contemplando os conteúdos de 
todas as disciplinas (exceto Projeto de vida, Literatura, Produção de texto, 
Informática e Educação Física). Será realizada em um ou dois dias, com 
duração de 2h30min,e distribuição do número de questões por série: 1º e 
2º ano EF - 18 questões; 3º, 4º e 5º ano – 29 questões; 6º, 7º, 8º e 9º ano EF -
40 questões. As notasdas provas serão expressas de zero a dez, 
respeitando os critérios de faixa de pontuação.

A Avaliação de Superação tem por objetivo sanar as carências e 
distorções no processo de aprendizagem de forma contínua.A atividade 
proporcionará uma retomada de conteúdos, prevendo uma revisãopara os 
alunos que não alcançaram o desempenho mínimo esperado na avaliação. 
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Ocorrerá da seguinte forma:
1. Continuamente, após cada avaliação parcial (Av1 e Av2), como 

parte integrante das atividades normais da Escola. Será realizada quando 
o desempenho do aluno for inferior a 70%, ou seja, notas abaixo de 7,0.

2. Nas avaliações realizadas pelos alunos já estará previsto (no 
campo da superação) a atividade de superação, que será a produção de 
uma síntese (manuscrita 30 linhas) do conteúdo da avaliação, elaboração e 
resolução de questões dirigidas sobre o conteúdo estudado.

3. A atividade de superação valerá até dois (2) pontos. Só poderá ser 
aplicada para alunos com nota abaixo de sete (7,0) nas avaliações parciais 
(Av1 e Av2). E o somatório da nota da avaliação com a superação não 
poderá exceder a nota sete (7,0). Ex: o aluno alcançou nota 5,5 na prova 1, 
alcançouna atividade de superação a nota2,0, portanto sua nota final 
naquela avaliação será: 5,5+2 =7,0*. *Somatório da avaliação com a 
superação não pode ultrapassar 7,0 (sete) pontos.

A Média Bimestral será calculada da seguinte forma: as notas das 
avaliações serão multiplicadas pelos seus respectivos “pesos” e terão os 
resultados somados, em seguida o resultado da soma será dividido pelo 
somatório dos pesos. Cada avaliação (Avaliação parcial, Avaliação 
Integrada e Avaliação das Produções) valerá nota de zero a dez (0-10). 

O cálculo da média bimestral será:

MB: {(Av1 x peso 1) + (Av2 x peso 1) + (AI x peso 0,7) + (AP x peso 0,3)}
∑ Pesos

MB (Exemplo 1): {(10 x 1) + (8 x 1) + (8 x 0,7) + (6 x 0,3)} = 8,5
(1+1+0,7+0,3) = 3
MB (Exemplo 2): {(10 x 1) + (8 x 0,7) + (6 x 0,3)} = 8,7 
(1+0,7+0,3) = 2
Legenda:  
· MB: média bimestral 
· Av: Avaliação Parcial
· AI: Avaliação Integrada 
· AP: produções (nota das atividades e trabalhos) 
· ∑: Somatório 
Tabela de pesos:Av: peso 1; AI: peso 0,7;AP: peso 0,3.

As Avaliações de Reposição (Prova 2ª chamada), de acordo com a 
legislação em vigor, acontecerão nos seguintes casos: doença (atestado 
médico ou presença dos pais ou responsáveis), luto, casamento, 
convocação para atividades cívicas ou jurídicas e impedimento por causas 
religiosas.



A responsabilidade da inscrição na Avaliação de Reposição é da 
família e não da escola, e deverá ser requerida na secretaria, em tempo 
hábil (máximo, até cinco dias após a perda da prova) e o pagamento da taxa 
na livraria da escola(R$30,00 por disciplina, independente do motivo de 
ausência do aluno). 

A coordenação agendará com o aluno o dia e horário que a prova de 
reposição será realizada. A ausência do aluno na reposição implicará a 
atribuição de nota mínima.A nota alcançada na avaliação de reposição, 
substituirá a nota da avaliação.

ARecuperação Semestralé mais uma oportunidade oferecida pela 
escola para revisão dos conteúdos que não foram aprendidos de maneira 
satisfatória no decorrer dossemestres. Será ofertada aos alunos com 
média bimestral abaixo de set (7,0) no final do Semestre. Serão 
selecionados os conteúdos para estudo em casa e as dúvidas serão 
esclarecidas pelo professor em sala de aula. Posteriormente, será 
realizado um novo momento avaliativo. A responsabilidade da inscrição na 
Avaliação de Recuperação é da família e não da escola, e deverá ser 
requerida na secretaria, em tempo hábil (máximo, até três dias antes da 
data da prova) e o pagamento da taxa (R$30,00) na livraria da escola. 

Somente os alunos com médias bimestrais inferiores a sete (7,0) 
poderão participar da recuperação. A nota alcançada na recuperação 
semestral, quando maior, substituirá a média dos bimestres (Recuperação 
do 1º semestre (junho) – substituirá as notas do 1º e 2º bimestre; 
Recuperação do 2º semestre (dezembro) – substituirá as notas do 3º e 4º 
bimestre. As provas serão realizadas de acordo com o calendário de provas 
específico.  

A Avaliação Finalserá realizada no mês de dezembro ao término do 
ano letivo. O aluno submeter-se-á a avaliação final, cuja média anual 
(média aritmética dos quatro bimestres) for inferior a 7,0 (sete), tendo 
obtido frequência mínima de 75% no total das horas letivas. Será 
promovido para a série seguinte, o aluno que alcançar a nota na avaliação 
final (AF) igual ou superior a 7,0 (sete), em cada um dos componentes 
curriculares em que o aluno necessitar realizar a Avaliação final.

A Promoção no Ensino Fundamentalacontecerá quando o aluno 
obtiver, ao final do ano letivo, frequência igual ou superior a 75% e média 
anual igual ou superior a 7,0 (sete), ou totalizar 28 (vinte e oito) pontos, em 
cada um dos componentes curriculares. Ter-se-á igualmente por 
aprovado, após os estudos adicionais de recuperação e avaliação final, o 
aluno que obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete).

1º Bi + 2º Bi + 3º Bi + 4º Bi > 28 pontos ou MA = MB1º + MB2º + MB3º + 
MB4º = > 7
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Ter-se-á por retido na série o aluno que não atingir média anual igual 

ou superior a 7,0 (sete), em cada um dos componentes curriculares. 
Igualmente, ter-se-á por retido o aluno com frequência inferior a 75% das 
aulas dadas no Ensino Fundamental.
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